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Uvodnik

Februarja obeležujemo kulturni praznik, februar 
je mesec kulture. Pogosto slišimo te besede, a 
se premalokrat vprašamo, kaj kultura je. Kakor 
Cankarjev Kurent hodimo po tej deželi, v kat-
eri živimo. Po polnem prgišču lepote, ki jo je 
Bog trosil tod okoli. Prava lepota je vedno očem 
skrita. Kultura kot dejavnost pa jo vedno znova 
išče in najde.

Razmišljanje o kulturi je nekaj, kar bi nas mor-
alo spremljati na vsakem koraku. Kultura niso 
samo vrhunski dosežki posameznih ustvarjalcev, 
umetnikov in mojstrov. Kultura ni tekmovanje v 
presežkih, kdo je boljši, bolj neponovljiv, pre-
poznaven ali cenjen. Kulturo najdemo tudi v ust-
varjanju vsakega izmed nas. Zato moramo imeti 
ideje, vizije, želje in hotenje. 

Kultura je kultura bivanja, govora, komunikaci-
je. Najpomembnejša je kultura srca. 

Kulturo moramo razumeti tudi kot temeljno 
narodno komponento, ki nas definira v širšem 
prostoru. Kultura je tisti temeljni kamen, ki 
narodu daje identiteto. Zato so kulturni delavci 
in ustvarjalci ambasadorji dežele. Podprimo jih 
in se jim pridružimo.

Ohranimo svoj jezik, svoje navade, svojo kul-
turo!

Irma Lipovec
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odprta na glavni ulici. Dobro se predstav-
ljamo na tržnih dnevih, celovškem sejmu, 
Šuštarski nedelji in v turizmu. Uspešnim 
ukrepom s področja gospodarskega turiz-
ma bomo letos dodali še nove. Zaživel bo 
občinski turistični portal v tujih jezikih, 
nadgradili bomo zgodbo Mauthausna ob 
70-letnici osvoboditve, prenavljali usnjar-
sko zbirko in stopili korak naprej pri up-
ravljanju Dovžanove soteske. Poslovanje 
občine bo kljub varčevalnim ukrepom 
države stabilno in brez zadolževanja. Ko-
munalno podjetje je pridobilo evropski 
certifikat kakovosti, nadaljevali bomo 
z ukrepi za izboljšanje in racionalizaci-
jo vzdrževanja cest in javnih površin 
ter novimi potrebnimi investicijami na 
področju vodooskrbe, odpadnih voda in 
cest.

8. februar je tudi tržiški praznik

Na področju društvenega in družbenega 
življenja smo zagotovo nadpovprečno ak-
tivna občina. Redno spremljam prireditve 
in prav ponosen sem na to, koliko ustvar-
jalnega duha, energije in solidarnosti pre-
moremo. Hvala še enkrat za številne do-
brodelne prireditve. Solidarnost v praksi v 
Tržiču pišemo z veliko začetnico in glasno 
sporočamo, da nam je mar. Kultura je te-
melj obstoja naroda in bolj kot besede ji 
pomagajo konkretna dejanja. Proračunska 
sredstva za kulturo bomo letos še povečali 
v delu programa in opreme. Prvi od kul-
turnikov so na volilnem občnem zboru 
svoje bogato delo in program predelali 
tržiški fotografi. Programsko bogato, pove- 
zovalno in odlično vodeno društvo s strani 
predsednika Mateja Megliča si postavlja 
nove programske cilje in zna pogledati 
tudi daleč prek meja občine. Hvala za vse 
fotografije v prvem turističnem vodniku 
občine in Tržičanu ter čestitke za številna 
osvojena priznanja. Naj dejanja štejejo še 
naprej.

Dragi občanke in 
občani, v prvem 
letošnjem uvodniku 
Vam najprej želim 
veliko zdravja in 
dobre volje, ki sta 
potrebna za izpol-
nitev vseh oseb-
nih želja in ciljev. 
Pričakujem zahtevno 

leto, a z dobro energijo in sodelovanjem 
bomo, kot v preteklosti, skupnim izzivom 
zagotovo kos. Še enkrat bi se rad zahvalil 
vsem prejemnikom priznanj ob občinskem 
prazniku. Zgledi vlečejo, dobri še posebej. 

Z dobrimi pogoji do razvoja 
tržiškega gospodarstva

Moja prva in velika želja je, da uspešno 
rast in razvoj nadaljuje tržiško gospo-
darstvo. Nekaj rezultatov in dodatnih za-
poslitev v zasebnih podjetjih je izjemno 
spodbudnih. K boljšim pogojem pri pros-
torskem razvoju bo vsaj nekaj pripomogel 
tudi do poletja sprejet občinski prostorski 
načrt. Občinska sredstva gospodarskega 
in gozdarsko-kmetijskega razpisa so bila 
lani dobro porabljena, tudi oprostitev ko-
munalnega prispevka za graditelje in na-
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

3

župan z nami

za dodatne zaposlitve v praksi pomenita 
lažji razvoj.

Število nočitev v občini je v 
porastu

Število nočitev je v porastu, največ jih 
beležimo na Zelenici, prva prenočišča so 

Občinski nagrajenci za leto 2014

Marjan Mali, predstavnik podjetja MALI E-TIKO, 
dobitnika diplome Občine Tržič

Občni zbor Foto kluba

Čaka nas uspešno, 
odgovorno, 
gospodarno in 
gospodarsko leto

Foto: Luka Rener
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Leše so majhna razpotegnjena vasica, ki 
leži na pobočjih Dobrče na pol poti med 
Tržičem in Begunjami. Na severu nam 
za hrbtom stoji Dobrča, na vzhodu in za-
hodu nas objema gričevnati svet Brda in 
Koka, na jugu pa se razprostira rodovit-
no Lešansko polje. Dolina se odpre proti 
Brezjam pri Mariji Pomagaj. Na koncu 
doline v daljavi vidimo planoto Jelovico. 
Leše so bile prvič omenjene leta 1040. 
Burna zgodovina kraja in prebivalcev je 
opisana v Kroniki vasi Leše pri Tržiču, 
avtorja in so krajana Jožeta Kocijana. 
Leše naj bi ime dobile po številnem 
leščevju, ki raste na obronkih vasi. Zaradi 
svoje sončne lege jim pravijo Mala Vipa-
va ali »balkon Gorenjske«. Skozi vas teče 
potok Lešanščica, ki izvira pod Dobrčo. 
Napaja vaško vodovodno omrežje s 
čudovito pitno vodo. KS Leše zajema vasi 
Leše, Paloviče, Popovo in Vadiče. Na tem 
področju živi približno 330 prebivalcev. 
Prebivalstvo je deloma zaposleno, le ma-
jhen del se še ukvarja s kmetijstvom, ve-
liko je tudi upokojencev.
Šolo je Občina Tržič leta 1999 zaradi pre-
majhnega števila otrok zaprla. Leta 2007 
je lastništvo šole prešlo v roke Krajevne 
skupnosti Leše. Stavba je leta samevala. 
Potrebna je temeljite obnove, zato so letos 
pripravili jutrišnji dobrodelni dogodek. V 
njej sta spominski sobi astronavtke Sunite 
Williams in Maternekove domačije.
V Lešanski šoli so kot otroci nabirale  
znanje pomembne osebnosti. Leta 1951, 
ko je kranjska gimnazija praznovala 
50-letnico, so na njej poučevali kar trije 
Lešani: Andrej Kocijan, Jože Kocijan 
in Franc Valjavec. Jože Bohinjec je bil 
ustanovitelj in prvi predsednik osrednje 
protituberkulozne lige v Sloveniji. Prof. 

O Lešah in 
dobrodelnem 
koncertu

Metka Kokalj, foto: Milan Malovrh

geografije in zgodovine Simon Milač je 
poučeval po različnih krajih Slovenije. 
Mlada znanstvenika, Jure Kokalj in Jure 
Japelj, oba doktorja fizike, sta prvo znanje 
nabirala v lešanski šoli. Tudi prababica 
Sunite Williams je obiskovala lešansko 
šolo.
Jure Kokalj je leta 2010 diplomiral na uni-
verzi za matematiko in fiziko v Ljublja-
ni. Danes je zaposlen na Inštitutu Jožef 
Štefan, kjer se ukvarja s teorijo močno 
koreliranih elektronov, visokotempera-
turnih superprevodnikov in kvantnega 
magnetizma. Trenutno je soavtor v 10-ih 
objavah raziskav v uglednih mednarodnih 
revijah, 17-krat je že predaval po svetu in 
tesno sodeluje z raziskovalci v Angliji, na 
Japonskem in v Avstraliji. Tudi Jure Japelj 
je pred kratkim diplomiral na Fakulteti 
za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer 
je trenutno tudi zaposlen. Ukvarja se s 
proučevanjem izbruhov sevanja gama, ki 
predstavljajo kataklizmično smrt nam zelo 
oddaljenih masivnih zvezd. V sodelovan-
ju z evropejskimi raziskovalci je dosegel 
že več zavidljivih rezultatov, povezanih z 
razumevanjem mehanizmov, ki vodijo do 
pojava izbruhov.
V Lešah so zelo dejavni. V vasi deluje KS, 
Prostovoljno gasilsko društvo, Agrarna 
in pašna skupnost, KUD, mešani pev-

Vabilo!
Skupina Leske iz Leš in Občina Tržič vljudno vabita na koncert IMAMO SE LEPO, Z VAMI NAM  

ŠE LEPŠE BO, ki bo v soboto, 31. januarja 2015, ob 17. uri v Kulturnem centru Tržič.

V kulturnem programu bodo nastopili mladinska dramska skupina iz Leš, skupina Resa iz Čirč, 
Vesna Štefe in njena vnukinja Julija iz Jelendola, Mladi škorci – otroški pevski zbor Osnovne šole  
Bistrica, Kresnički – otroški pevski zbor iz Kovorja, Folklorno društvo Kranj, Fantje s treh bregov,  

Tomaž Ahačič - Fogl, Oktet LIP Bled z baritonistom Ivanom Arnškom, violinistki Eva Iskra in Karmen Perko.

Vstopnine ni.

Prostovoljne prispevke bomo namenili obnovi lešanske šole, ki je zaščiten kulturni spomenik,  
objekt z dušo in spomini.

Veselimo se Vašega obiska!

ski zbor Dobrča, cerkveni pevski zbor, 
ansambel Svarun, Zavod Slovenski astro-
navt ter skupina Leska, ki deluje v sklopu 
Medgeneracijskega društva Z roko v roki. 
Na pobudo Borisa Štera, so pod okriljem 
Društva paraplegikov Gorenjske v Kranju, 
v Lešah že devetkrat organizirali likovne 
delavnice, kjer so se družili in ustvarjali 
likovni ustvarjalci, med katerimi je veliko 
invalidov.
V vasi je lepo obnovljena farna cerkev. 
V Lešah je od leta 1827 do leta 1830 
služboval vikar Jakob Prešeren, stric 
pesnika Franceta Prešerna. Lešani so prid-
ni in pošteni ljudje. Sami so zgradili vaški 
vodovod, obnovili cerkev, gasilski dom, 
sami skrbijo za pokopališče in so pred 
kratkim zbrali denar za poslovilno vežico.
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Slavko Bohinc

Alenka Golmajer Terziev

Petra Hladnik

Neurejen center vasi Križe je slaba po-
doba za obiskovalce. Tudi domačinom ne 
sme biti vseeno, v kakšnem okolju živimo. 
To podobo želimo izboljšati s primerno 
obnovo centra vasi, ohraniti želimo sliko 
urejenega alpskega podeželskega okolja, 
ki ohranja tradicijo naše zgodovine in 
življenja naših prednikov. Urejen prostor 
omogoča družabno življenje krajanom, 
posredno pa povezuje tudi mnoge in-
stitucije (cerkev, društva, pošto, trgo-
vino, …). Obnovljeni center nam polaga 
kamenček v mozaik turistične promocije 
kraja in daje nišo v turistični ponudbi. 
K problemu neurejenega prostora je kra-
jevna skupnost resno pristopila že v letu 
2011, ko smo z različnimi pobudami želeli 
pridobiti mnenja ter vizijo razvoja tega 
prostora. Za mnenje smo zaprosili tudi 
krajane, ki so nam poslali kar nekaj zani-
mivih predlogov 
o namembnosti 
tega prostora. Ve-
lik odziv na an-
keto je pokazal, 
da krajani želijo 
takojšnjo obnovo. 
S pooblastilom 
Občine Tržič, ki je 
lastnik zemljišča, 
smo pričeli s 
postopkom za 
pridobitev grad-
benega dovoljenja 

Tudi letos smo se v župniji Križe priključili 
vseslovenski Trikraljevski akciji, s kate-
ro pomagamo pri uresničitvi 
projektov naših misijonarjev.
V soboto, 3. januarja, so  
trije kralji obiskali 60 gos-
podinjstev kriške župnije. S 
pesmijo in kadilom so prines-
li trikraljevski blagoslov v 
naše domove. Na podboj 
vhodnih vrat so zapisali  
20+G+M+B+15, hkrati pa 
zbirali sredstva za slovenske 

Hišna imena so nesnovna kulturna 
dediščina podeželja, ki predstavlja 
domača poimenovanja posamezne hiše. 
Domnevno so nastala iz potreb po raz-
likovanju ljudi, ko še ni bilo priimkov in 
hišnih številk. Poleg hiše označujejo tudi 
vso ostalo lastnino določene domačije 
(polja, živali, gozd) ter predvsem ljudi, 
ki tam živijo. Na vasi se ljudje bolj kot 
po priimkih med seboj prepoznavajo po 
hišnih imenih.
V letu 2014 se je Občina Tržič skupaj z 
občinami Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, 
Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Radovljica 
in Šenčur pristopila k projektu z nazivom 
Dediščina starih hišnih imen. V tržiški 
občini so bila obravnavana naselja kraje-
vnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje 
pri Tržiču, Kovor in Leše.
Na podlagi pregleda zapisov hišnih imen v 
zgodovinskih virih, zbiranja na terenu ter 
sodelovanja z osnovni šolami in srečanj z 
domačini je bilo zbranih skoraj 300 starih 
hišnih imen. V kolikor je bilo pridobljeno 
soglasje lastnikov, smo za hišo izdelali 
in ponekod tudi montirali lončeno tablo 
z izpisanim hišnim imenom v narečnem 
izgovoru. Tako smo opremili več kot 110 
hiš. 
Zbrana hišna imena, z njimi povezani 
zgodovinski podatki in izbrane zgodbe 
obogatene s starimi fotografijami ali raz-
glednicami so bile izdane tudi v publikaci-
ji z naslovom »Kako se pri vas reče?«, ki 
je na voljo v TPIC-u.
V letu 2015 bomo projekt nadaljevali 
v krajevnih skupnostih Križe, Pristava, 
Senično in Sebenje. 

Obnova centra vasi 
Križe

Trikraljevska akcija 
2015

Kako se pri vas reče z namenom kvalitetne trajne, široko zas-
novane rešitve in predvsem z namenom 
pridobitve evropskih finančnih sredstev 
iz občasnih razpisov za urejanje vaških 
jeder.
Na podlagi vseh soglasij, ki so potrebna za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, tako od 
Zavoda za varovanje kulturne dediščine, 
Komunale Tržič, Elektra Gorenjske, Tele-
koma Slovenije, Telemacha d.o.o., DRSC 
OE Kranj, Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor Republike Slovenije in bližnjih 
stanovalcev, ter ob priložitvi projektne 
mape nam je Upravna enota Tržič decem-
bra 2014 izdala gradbeno dovoljenje. Na 
skupnem sestanku predstavnikov Občine 
Tržič in KS Križe je bilo dogovorjeno, da 
se v letu 2015 že prične z deli prestavitve 
avtobusne postaje, z ureditvijo pločnika, 
javne razsvetljave, prehodov za pešce 
in obstoječega cestnega priključka iz 
smeri Sebenj. Sredstva za prvi del so že 
planirana v občinskem proračunu za leto 
2015. Občina se bo na podlagi gradbene-
ga dovoljenja prizadevala tudi za prido-
bitev sredstev iz razpisov EU za obnovo 
vaških jeder, da bi z obnovo zaključili v 
letu 2016.

misijonarje, ki delujejo v državah tretjega 
sveta.
Akcija je bila zelo uspešna, saj smo zbrali 
970 €, za kar  vam  v imenu vseh otrok, ki 
zaradi vaše vztrajnosti in požrtvovalnosti 
dobivajo nasmeh na obraz in iskre v očeh,  
kličemo: “Bog vam povrni in tudi vas 
blagoslavljaj!”
Naj vas skozi celo leto vodi geslo: “Naše 
veselje za srečo drugih!”
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Konec leta radi delamo inventure. Tudi v KS Jelendol smo jo nare- 
dili in sicer inventuro prireditev. Kar nekaj smo jih imeli in to v 
sodelovanju z PGD in ŠD Jelendol – Dolina. Imeli smo kegljanje, 
sankanje, pikado, streljanje, nogomet, namizni nogomet in bali-
nanje. Srečali smo se ob tabornem ognju, imeli že 54. tradicio- 
nalno prvomajsko budnico. V času mineralov in fosilov naši 
gasilci v Dolini poskrbijo za obiskovalce naše doline, da od nas 
ne gredo lačni in žejni. V avgustu smo imeli tek po Dovžanovi 
soteski, katerega se je udeležilo 140 tekačev. Sledil je Bencetov 
pohod, iz Doline preko naših lepih planin – Kala, Kofc, Šije, Pun-
grata, Tegošč in vse tja do Dolge Njive.
Naše najmlajše pa je letos obiskal Dedek Mraz, ki je bil presenečen 
nad dvorano, saj so jo otroci sami okrasili. Vse to so bile naše 
tradicionalne prireditve. Imeli pa smo nekaj zelo odmevnih, na 
katere smo še posebej ponosni. Spomladi sta nam Vili Dovžan 
in mag. Henrik Dovžan pripravila zanimivo slikovno razstavo z 
naslovom ''Časi v Dolini''. Poleti smo imeli predstavitev knjige o 
Dolini in Dolincih avtorice ge. Jožica Koder. K temu, da je knjiga 
požela tako zanimanje, sta pripomogla Ana in Zdravko Dovžan 
iz Doline. Ne spomnimo se, kdaj je bila dvorana tako polna, kot 
radi rečemo, pokala je po šivih. Obiskovalci so še dolgo ostali 
med nami in kazali navdušenje nad knjigo in našim gostoljubjem.
In nenazadnje, praznovali smo 60 let gasilstva v naši KS. Dobili 
smo težko pričakovan nov gasilski avto. Še enkrat hvala vsem, ki 
ste nam pomagali pri nabavi avtomobila, pri povečanju garaže in 
polepšanju fasade na gasilskem domu. Okroglim obletnicam po-
navadi damo večji poudarek. Tako so storili tudi naši gasilci. Ime-
li smo svečano slavnostno sejo, s kratkim kulturnim programom 
in pogostitvijo gostov. Imeli smo tudi uradni prevzem gasilskega 
avtomobila z gasilsko parado.
Verjetno smo katero prireditev pozabili omeniti, a vsaj glavne 
smo našteli. Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam tako ali 
drugače pomagali. V letu 2015 vabljeni na naše prireditve, vese-
limo se druženja z vami.

Vse naprave v stanovanju so potencialni vzrok požara, pogosto pa 
ga zakrivi tudi nepazljivost pri gospodinjskih opravilih. Ljudje ne 
vedo, kako pravilno gasiti, prav tako se ne zavedajo pomembnosti 
detektorjev dima in primerne opreme, ki bi jo morali imeti doma 
za gašenje.
Prostovoljno gasilsko društvo Tržič je zato v okviru decembr-
skega tržnega dne pripravilo prikaz uporabe javljalnikov dima in 
gašenje gospodinjskega požara. Vsi prisotni so se lahko na lastne 
oči in ušesa prepričali o koristnosti javljalnikov dima, ki nas z 
glasnim zvokom opozorijo na začeten požar, še preden ta pos-
tane usoden za stanovalce. Še posebno pomembno je pravočasno 
zvočno opozorilo javljalnika dima v nočnem času.
Marsikatera gasilska intervencija bi bila nepotrebna, če bi stano-
valci že imeli javljalnike dima in plinov. Na ta način bi se znatno 
zmanjšali stroški intervencij in izpostavljenost zdravja in življenja 
prostovoljnih gasilcev. 

Inventura 2014 v KS Jelendol

Zvok javljalnikov dima in plinov 
rešujejo življenja !

Vesna Štefe, foto: Nada Meglič

Leon Bahun

Prostovoljni gasilci PGD Tržič 
bomo nadaljevali 131-letno delo 
na področju zaščite in reševanja  

za občane Tržiča! 

6
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spremljamo, poročamo

Darja Škrlj Bajazet

Dominika Ahačič, foto: Job Tišler 

Predstavitev Društva 
ZA razvoj Tržiča

Antonovem koncert 
v Lomu

Povolilni čas je zahteval organizacijo 
delovanja. Pristaši gibanja ZAGON smo 
se odločili, da ustanovimo Društvo ZA 
razvoj Tržiča. Društvo je trenutno še v fazi 
registracije, saj birokratski mlini meljejo 
počasi. 
Društvo ZA je bilo ustanovljeno za pre-
vetritev trenutnega pogleda na (ne)raz-
voj občine Tržič. S svojim bolj ali manj 
skromnim prispevkom, vendar tehtno 
premišljenim in duhovno bogatim, 
želimo delovati drugače. Želimo delo-
vati družbeno koristno. Želimo uvajati 
projekte, ki bodo ljudi povezovali in jim 
vrnili občutek, da je vsak pomemben in 
da je vsak, še tako skromen prispevek k 
skupnemu dobremu lahko iskrica, začetek 
neke nove, obetajoče zgodbe.
Vse dosedanje aktivnosti smo organizirali 
in opravili sami. Prvi projekt, ki smo se ga 

V Lomu je bilo veselo na predvečer 
praznika svetega Antona, ki goduje 17. 
januarja. V Domu krajanov je namreč 
Krajevna organizacija Rdečega križa pod 
vodstvom Mire Čemažar pripravila An-
tonov dobrodelni koncert. Pester kulturni 
program, ki ga je hudomušno povezoval 
Boštjan Meglič – Peška, so oblikovali 
predvsem domači glasbeniki. Na harmoni-
ko so zaigrali osnovnošolca Patrik Ahačič 
in Rok Meglič ter starejši mojster harmoni- 
ke Jože Meglič - Tičou, prepevali pa so 
lomski šolarji, ki jih je pripravila zboro-

lotili, je bilo pospravljanje okolice igrišča 
za Virjem. Počistili smo vso nakopičeno 
nesnago in razraščeno, zanemarjeno ras-
tlinje ter ju odpeljali na smetišče. Korist 
akcije se vidi sedaj, ko so prizadevni 
meščani ponovno usposobili kvalitetno in 
prostrano drsališče.
Po obilnem deževju, ki je prizadelo tudi 
naše meščane, smo z lastnim orodjem 
in z lastnimi rokami ter rahlo pomočjo 
Komunale, ki je prispevala nekaj peska, 
popravili delček zelo dotrajane ceste za 
Farovžem. Lastniki hiše in ostali uporab-
niki so nam bili zelo hvaležni.
Z nenehnim spraševanjem, kako bi lahko 
izboljšali kvaliteto bivanja v našem kraju, 
smo v mesto pripeljali tudi del projekta, ki 
ga je v Sloveniji začela velika ljubiteljica 
dobre knjige Nina Kožar iz Ljubljane. 
KNJIGOBEŽNICE so poličke, omare, in 
druge oblike knjižnih postojank. Lahko so 
postavljene v zgradbah ali pa so zunanje. 
Na njih stojijo knjige, ki so namenjene 
vsem potencialnim bralcem, odvisno od 
okusa. Osnovna ideja je, da se z njimi 
privabi čim več ljubiteljev branja, ki si  
knjigo izposodijo ali jo celo vzamejo. 
Ko jo preberejo, jo vrnejo ali zamenjajo 
z drugo. Skratka, menjava je zelo prosta, 
članstvo ali pripadnost kakršnikoli organi-
zaciji pa nista potrebna. Zaželeno je, da 
se v prebrano knjigo zapiše kak stavčič o  
knjigi, da je naslednjemu bralcu topleje pri 
srcu. Ljudje se moramo začeti zavedati, da 
branje pomirja in razvija duha v človeku, 
ga plemeniti in mu zelo pripomore k 
boljšemu in produktivnejšemu mišljenju, 
kar je za današnji čas izrednega pomena.
Knjigobežnice so trenutno postavljene v 
Kavarni Tiziano (ob Sparu), Kavarni Stara 
godba (bivša Špela) in v English house v 

Bistrici, dogovarjamo se za postavitev še 
treh. Vse postavitve so objavljene na FB 
strani Knjigobežnic in označene na zem-
ljevidu. 
Zadnji projekt lanskega leta je bil povezan 
s prazničnim vzdušjem. Po vzgledu izred-
no uspešnega obdarovanja otrok »Božiček 
za en dan« smo pripravili nekaj paketov za 
izbrane otroke. Vsebino daril smo deloma 
prispevali sami, deloma drugi dobri ljudje. 
Menili smo, da v teh časih nihče ne sme 
biti prikrajšan za občutek sreče, in zato 
smo se potrudili in pakete pripravili za 
vsakega otroka posebej, primerno njegovi 
starosti. Darila smo izročili osebno, otroci 
pa so bili ob tem presenečeni in izredno za-
dovoljni. Ob tem smo bili srečni tudi sami, 
ker je naša iskrenost dosegla svoj namen.
Društvo ZA je in bo delovalo v želji 
izboljšati sedanjost in prihodnost, povečati 
kvaliteto življenja in delovati ljudem in 
naravi prijazno, zato naš moto ostaja: 
»Razmišljaj GLOBALNO, deluj LOKAL-
NO«. Vljudno vabimo, da se nam v ime- 
nu razvoja našega kraja pridružite tudi 
sami.
Naše delovanje lahko spremljate tudi na 
Facebook strani Društvo ZA razvoj Tržiča.

vodkinja Mateja Ušeničnik, in kvintet Gaj 
les. Za veselo razpoloženje v napolnjeni 
dvorani so poskrbeli še člani novega lom-
skega ansambla, ki so se za premierni 
nastop poimenoval kar ansambel Sebast-
jana Megliča, brez izkušenejše zasedbe, 
ansambla Zarja pa tudi ni šlo. Nastope 
domačinov sta popestrila ruski violinist Il-

dar Gatov in gostja večera Nuša Derenda, 
ki je v Lomu prepevala že drugič. Z nekaj 
svojimi največjimi uspešnicami je sklenila 
dobrodelni koncert, prijetno druženje pa 
se je nadaljevalo ob dobri hrani in pijači. 
Zbrana sredstva od prostovoljnih prispe-
vkov bo lomski Rdeči križ porabil za or-
ganizacijo izleta najstarejših krajanov.
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Silvestrovanje 

spremljamo, poročamo

Petra Hladnik 

Tudi letos smo Tržičani novo leto pričakali na glavni tržiški ulici. 
V popoldanskih urah so v leto 2015 najprej stopili najmlajši. Otro-
ci so prepevali z Melito Osojnik, si ogledali igro Zgaga – ledena 
princesa, zaplesali s snežaki in Ano iz Plesnega kluba Tržič, z 
Alteršolo v ustvarjalni delavnici izdelovali vizitke in novoletne 
čestitke, v popoldansko otroško novo leto pa sta jih popeljali 
snežni kraljici Maša in Vivi. Obiskal jih je tudi Dedek Mraz, ob 
prehodu v novo leto pa so nazdravili z otroškim šampanjcem. 

Zvečer se je zabava nadaljevala z ansamblom Ognjeni muzikanti. 
Za vroč začetek je poskrbela ognjena princesa Maša Trček, obiskal 
nas je Tomaž Ahačič – Fogl, ob polnoči pa smo skupaj s Stivnom 
Rahmanom zapeli Silvestrski poljub. 

Ob polnoči smo skupaj zapeli Silvesterski poljub

Z Melito Osojnik smo prepevali znane otroške pesmi

Kljub nizikim temperaturam je bilo silvestrovanje dobro obiskanoDedek Mraz s snežnima kraljicama
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Zašpiljeno leto 2014

Novoletni koncert 
zborov Društva 
upokojencev Tržič
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Luka Rener, Toni Čebron, Marjan Zupan

Mojca Sedminek

V zadnjih decembrskih dneh so se zvrstili trije tradicionalni 
odlični kulturni dogodki. 20. 12. je bil Koncert ob jaslicah, ki ga 
je priredil Kvintet bratov Zupan. Poleg prirediteljev so nastopili 
še pevci Pueri Cantorum ter Matija, Jernej in Marko Zupan. Kon-
cert je bil posvečen nedavno preminulemu Danielu Zupanu, ki je 
bil ustanovitelj kvinteta ter skrbnik znanih Tekčevih jaslic, ki so 
letos stare že 80 let.
Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik, lanskoletni prejemniki 
zlatega Mokranjčevega odličja, je 26. decembra 2014 v cerkvi 
Marijinega oznanjenja v Tržiču pod vodstvom Tomaža Megliča 
izvedel božični koncert z naslovom PRESVETA NOČ. V letu, 
ko je MePZ Ignacij Hladnik praznoval 35-letnico svojega delo-
vanja, je bil tudi tokratni božični koncert v znamenju obletnice. 
Poslušalcem so se predstavili z večino božičnih pesmi, ki jih je 
pevski zbor posnel oktobra 1994 za prvo zgoščenko z naslovom 

V okviru Društva upokojencev Tržič de-
lujeta moški in ženski pevski zbor z dol-
goletno tradicijo. Veliko nastopata na 
lokalnih prireditvah, s pesmijo pa tudi 
presenetita ob rojstnem dnevu starejših 
članov.
Ženski pevski zbor je priredil svoj letni 
koncert z naslovom Pesem nas druži v 
farni cerkvi v Bistrici 19. 12. 2014 , moški 
zbor pa pod naslovom Naša pesem v 
Domu P. Uzarja v Bistrici 29. 12. 2014. 
Zbora sta izvedla adventno novoletni pro-
gram. Ob tej priložnosti so sodelovali tudi 
člani zbora Dobrča, del programa pa so 
izvedli skupaj.

Presveta noč. Tokrat sta solistične vloge prevzela Mateja Langus 
in Tomaž Koder, organist pa je bil Janez Šter.
Že naslednji dan, 27. 12., pa so nas na tradicionalni božično-
novoletni koncert povabili člani pihalnega orkestra, ki so nas v 
družbi dirigenta Nejca Bečana ter solistov Kristine Bitenc in Da-
vida Jagodica povabili na sprehod po cesarskem Dunaju. Pihalni 
orkester Tržič je v pretekli sezoni prejel zlato plaketo na 19. Tek-
movanju pihalnih orkestrov Slovenije v zabavnem programu za 
pokal Vinka Štucla v Ormožu.

Z Melito Osojnik smo prepevali znane otroške pesmi

Zbora delujeta pod vodstvom Staneta 
Bitežnika. Ob tej priložnosti so pomagali 
s spremljavo na kitari Jure Japelj in Samo 

Bitežnik, z glasom pa Ana Bitežnik in 
Marjan Pančur. Koncert so ponovili tudi v 
farni cerkvi v Lešah.



februar 201510

Ljudsko obarvan 
Miklavžev večer

Duisburg, Vicenza, 
Brdo pri Kranju, Med-
vode, Banja Luka …

Žive jaslice 2014

kulturne novice

V soboto, 6. 12. 2014, so pevke ljudskih 
pesmi KD FS Karavanke v cerkvi sv. Urha 
v Žiganji vasi pripravile prireditev z naslo-
vom Lepa si, lepa si, roža Marija. Prireditev 
je bila prijeten uvod v praznični december. 
Poslušalci omenjene prireditve, ki so cer-
kev zapolnili skoraj do zadnjega kotička, 
so lahko uživali ob poslušanju ljudskih 
pesmi z različnih koncev Slovenije. Pri-
reditev smo izvedli s pomočjo KS Sebenje 
in Župnije Križe, katerima se zahvaljujemo 
za sodelovanje, vsem obiskovalcem pa za 
tako množičen obisk in obilico spodbudnih 
in pohvalnih besed. Tako kot smo praznični 

To je nekaj krajev, kjer smo se v zadnjem 
mesecu uspešno predstavile Leyli plesalke! 
Tamara Borojević je ponovno osvojila 1. 
mesto na tekmi Bellydancer of the World 
v Duisburgu, za kar ji v društvu iskreno 
čestitamo!
Skupaj z Leyli plesalkami smo se udeležile 
tridnevnega Belly Bolly festivala v Vicen-
zi, ogledale smo si gala show in tekmo-
vanje, sama pa sem se izobraževala tudi 
na delavnicah pri učiteljicah iz Rusije, 
Madžarske in Italije ter dobila kup inspiracij 
za nadaljnje ustvarjanje. Občudovale smo 
veličastno okrašen center mesta ter uživale 

V sklopu dogodkov, ki ljudem približajo 
vsebino božičnih praznikov, smo tudi letos 
v KS Sebenje organizirali prireditev Žive 
jaslice 2014. Prireditev je potekala 19. in 
20. decembra v vaškem središču Sebenj.
Osrednja točka prireditve je bila gledališka 
uprizoritev svetopisemske zgodbe o Jezuso- 
vem rojstvu v izvedbi KD Kruh. Predstava 
je bila, tako kot vsako leto, postavljena v 

Maja Tekavec, Niko Zagorc

Iris Šober

Alenka Golmajer Terziev

idilične kulise Bernard-
kine hiše, svoj čar pa so 
dodale tudi žive ovce in 
glasen osliček. Ker pa v 
božični čas spadajo tudi 
božične pesmi, je bil v 
petek v predstavo vpet 
koncert kvinteta Tivoli, 
v soboto pa sta za to 
poskrbeli Tinkara in Ka-
tarina Zaletel.
Sobotnega dne so se najbolj razveselili 
otroci, saj se je v Sebenje s kočijo pripeljal 
sam Božiček. Povedal nam je zgodbico o 
Šivilji in škarjicah ter s seboj prinesel dari-
la za vse otroke na prizorišču.

Namen prireditve Žive jaslice je predvsem 
medsebojno druženje in zabava, kar nam je 
ob lepem obisku tudi uspelo. V petek smo 
se pozno v noč veselili z DJ Igorjem, v so-
boto pa smo plesali ob zvokih Dua Meglič.

december z ljudsko pesmijo začeli, smo ga 
tudi končali. Pevke so namreč sodelovale 
tudi na koledovanju v Bistrici pri Tržiču, ki 
ga je organizirala KS Bistrica. Poleg naših 
deklet so prepevali še koledniki iz Dupelj 
in Naklega in pevke ženskega pevskega 
zbora Društva upokojencev Tržič. Skupaj 
smo se podali od trgovskega centra Detelji-
ca do kapelice v starem delu Bistrice. 
V društvu in skupini se zavedamo, da 
v deželi, kakršna je 
Slovenija – izrazito 
prehodna, izpostavljena 
vsakršnim vplivom, 
polna naravnih lepot in 
bogastev, ki so zmeraj 
mikale osvajalce – 
življenje prebivalcev 
navadno ni bilo lahko. 
In vendar nikoli ni bilo 
tako trdo, da bi v naših 
ljudeh ubilo veselje 
do petja. Pesmi so se 

spreminjale, se izgubljale in nastajale, 
veselje do petja pa nikoli ni usahnilo. Naj 
bo vsakdanjik ali praznik, vedno in pov-
sod je ljudska pesem našla pot med ljudi. 
Spremljala jih je na vsakem koraku. Najbrž 
je malo dežel na svetu, kjer bi se na tako 
majhnem prostoru našlo tolikšno bogastvo 
pesemskega izročila kot prav na Sloven-
skem in ravno zaradi tega se s tako vnemo 
trudimo ohranjati odnos do naše dediščine. 

v sladkih dobrotah in pestrih prigodah na 
našem izletu.
Maša Trček in Mariša Kern, državni prva-
kinji v orient show kategoriji, sta se s točko 
Ognjeni princesi predstavili na koncertu 
radia Kranj na Brdu pri Kranju, Tamara 
Borojević je s koreografijo Feniksov let 
zablestela na orientalskem večeru v Med-
vodah, z mix level skupino Leyli pa smo 
se odpravile v Banja 
Luko. Naša gostiteljica, 
Bojana Dozet iz Ple-
snega studia Faraon, je 
organizirala delavnico 
za plesalke in učiteljice 
iz BIH in Srbije, na 
kateri sem poučevala 
dve krajši koreografiji 
različnih plesnih tehnik. 
Nad udeleženkami de-
lavnice sem bila popol-
noma navdušena, poka-
zale so pravo predanost 
in veselje do učenja in 

plesa. Pristna gostoljubnost, mesto z dušo, 
najboljši čevapčiči, nor promet in za konec 
več kot profesionalno organiziran nastop 
na plesni predstavi v najlepši zgradbi mes-
ta, dvorani vlade, namesto garderobe pa 
predsedniški apartma. 
Ni kaj, v novem letu si želimo še več tovrst-
nih doživetij, bralcem Tržičana pa s srečo, 
zdravjem in plesom napolnjeno leto 2015.
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Piknik na bojišču

Bogata bera 
prireditev za 
odrasle v knjižnici 
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V naslovni enodejanki se bomo igral-
ci gledališke skupine KD Kruh Križe 
pridružili vojaku Zapu, njegovima 
staršema in ujetniku Zepu na njihovem 
pikniku na bojišču. Zakaj bi sploh dovolili 
strelom iz mitraljezov in bombandiranju, 
da bi zmotili spokojnost nedeljskega 
popoldneva? Mladinska komedija je od 
nastanka l. 1952 eden kronskih draguljev 
povojne dramatike, ki razglaša absurdnost 
krvave morije; Zapo in Zepo, vojaka na 
frontni črti, ne razumeta konflikta, v kat-
erem sta se znašla. Podobnosti med juna-
koma nakazujeta nesmiselno bratomorno 
naravo vojne, še posebej državljanske 
– Arrabal je dramske osebe umestil v čas 
španske državljanske vojne (1936-1939), 
v kriški izvedbi pa smo se ob 100-let-
nici začetka 1. svetovne vojne (1914) in 
70-letnici zaključka 2. (1945) odločili za 
nedoločeno bojišče 2. svetovne vojne.

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja se je v 
letu 2014 zvrstil bogat in pester program 
literarnih večerov, potopisov in preda-
vanj, ki so bili dobro obiskani. Bilo je 18 
literarnih večerov in 31 potopisov ter pre-
davanj. Gostili smo 128 različnih izva-
jalcev, prireditev pa se je udeležilo 2.176 
obiskovalcev. Na vseh večerih, ki so nam 
bogatili znanje, dušo in srce, je bilo zelo 
prijetno. 
Že v januarju smo se s prijetnim večerom, 
polnim smeha in solz, poslovili od dol-
goletnega sodelavca, na ruskem večeru 
spoznavali rusko kulturo. Na literarnih 
večerih smo gostili znane avtorje: An-
dreja Pegana, Janeza Mejača, Janeza 
Slaparja Temšaka, Mileno Miklavčič, 
Miha Šimaca, Azro Širovnik, ... Poslušali 
smo pesmi in prozo tržiških ustvarjalcev, 
si ogledali monodramo Deseti brat v iz-
vedbi Anatola Šterna, se do solz nasme-
jali ob Impro ligi in si napolnili srce ob 
kitarskem ansamblu Svarun. Gostili smo 
Pretnarjevega nagrajenca za leto 2014 
Zdravka Kecmana.

David Ahačič

Martina Klemenčič

Na potopisnih predavanjih smo se pote-
pali po vseh koncih sveta, kamor so nas 
popeljali Zvone Šeruga, Dejan Ogri-
nec, Pina Gruden, Pavel Loc, Matej 
Meglič in Katja Kern, Jelka Snedic … 
Prisluhnili smo tudi številnim preda-
vanjem o zdravju, prehrani, vzgoji rast-
lin, zdravilnih zeliščih, alpinizmu (Jože 
Majes, Marija Merljak, Sanja Lončar, 
Nikolay Grishin, Saša Einsidler, Jože 
Rožič, Viki Grošelj, ...). Prvič smo organi- 
zirali tudi Noč knjige, knjižnica je bila 
odprta do 1. ure zjutraj, obiskovalci pa 
so si lahko ogledali film, potopis, igrali 
karte ali pa se zabavali in plesali ob rit-
mih glasbene skupine T. M. S. Crew. Kot 
se spodobi, smo leto zaključili praznično 

s prečudovitim nastopom Saše Pavček, ki 
nas je oblekla v poljub.
Tudi v letu 2015 vam obljubljamo pestro 
dogajanje: gostili bomo Esada Babačića, 
Klemena Premrla in Petra Čeferina. Va-
bimo vas tudi na tematski večer Poroka, 
kjer boste lahko obudili spomine na svojo 
poroko ali izvedeli marsikaj o pripravi 
na poroko. Spoznali bomo daljno ljud-
stvo Tuarege in njihovo kulturo ter enega 
izmed njih tudi gostili. Podali se bomo na 
ultramaraton s Samom Rugljem in njego-
vimi sotrpini, spoznavali presno prehrano 
in zamolčane moči aloje ter še in še. Vse-
ga vam seveda ne bomo razkrili. 
Vljudno vabljeni, da se družite z nami v 
letu 2015.

Morda se Slovenci počutimo še precej 
varne, čeprav sta spomin na prelito kri 
in stvarna bližina spopadov v našem 
geopolitičnem okolju dovolj močna, da 
bi vzbujala vsaj nelagodje, če že ne stalne 
previdnosti. Ko sovraštvo izbruhne, ga 
je nemogoče ustaviti s preprostim pred-
logom g. Tepana: »Potem pa končajmo 
vojsko! … Ti povej svojim tovarišem, da 
se sovražniki ne marajo vojskovati, vi pa 
povejte isto svojim tovarišem. Pa se bodo 
vsi vrnili domov. … Maršali in korpo-

rali bodo dobili kitare in ropotuljice, pa 
naj dajo mir!« Premiera bo v soboto, 14. 
2. 2015 ob 19. uri v kulturni dvorani v 
Križah.
Člani Otroške gledališke skupine Kajzerice 
pa so letos pripravili satirično predstavo o 
sodobnem dojemanju Prešernovega dela z 
naslovom Pod Prešercem. Z odlomki bodo 
nastopili na prireditvi Tržič poje 6. 2. V 
OŠ Bistrica, v celoti pa jo bodo ponovili 
v kulturni dvorani v Križah v nedeljo, 8. 
2. ob 18. uri.
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Ljubeljska cesta med 
drugo svetovno vojno

V sklopu prispevkov na temo 50 let ljubeljske 
ceste se je na naše pozive v časopisu Tržičan pri-
jazno odzval g. Janko Rupar, rojen Tržičan, sedaj 
živi v Kranju. Le malokdo ve, da so se načrti 
in dela za novo cesto čez Ljubelj začeli že pred 
drugo svetovno vojno. Bil je med prvimi, ki so 
na začetku druge svetovne vojne začeli z deli na 
novi trasi te ceste. »Po tem, ko sem v Tržičanu 
bral članke o ljubeljski cesti, bi rad, da se pove 
tudi to, kdaj so se dela na cesti dejansko začela, 
kdo smo bili prvi, ki smo začeli. Rad bi, da se 
izve, kdaj smo tržiški fantje začeli s temi deli. 
Prosim te, da iz mojih besed narediš članek o 
začetkih gradnje ceste na Ljubelj, od kdaj, kdo. 
To malo olepšaj, pa naredi zgodbo iz tega. Ob-
javi to v Tržičanu. Žal mi je edino, da se iz tega 
obdobja ni ohranila moja delovna knjižica.« 
Leta 1941, maja ali junija, takoj po okupaciji, 
so nemški oblastniki pri Sokolnici dali postaviti 
dve baraki. Šlo je za skladišči za samokolnice, 
mešalce, orodje, stali sta približno na mestu, kjer 
danes stoji hipermarket. Nato so bili po dolžnosti 
pozvani Tržičani, ki so morali priti na zbor. Tam 
so dobili orodje, nakar so jih odpeljali »h Svet' 
An'«, v Podljubelj (takrat še Sv. Ana). Približno 
dvajset jih je bilo v skupini, ki so jih napotili pod 
gostilno Ankele, na traso zdajšnje lokalne ceste, 
širiti dva ozka ovinka. Janko (letnik 1927) je 
bil med najmlajšimi. Treba je vedeti, da je bila 
ljubeljska cesta takrat še večinoma prilagojena 
živalskim vpregam, torej za moderne razmere 
preozka. Okupacijska oblast je potrebovala širšo 
cesto. Z nakopanim materialom so sproti nasipali 
in širili cesto. Prvotno je bilo širine za en avto, 
morda 3 metre. Bilo je naporno delo, saj gre za 
predel morene (»Na plazu«) in so odkopavali v 
glavnem gramoz. Spomni se tudi starih, težkih 
samokolnic, s kolesom povsem spredaj, kar je 
pomenilo, da delavec drži praktično vso težo 
sam. Tu je delal približno en mesec, nato je odšel 
na drugo gradbišče, v Kovor. 
Njegova skupina, mlajša generacija, je bila napo-
tena h kmetiji »pri Snarju«, kjer je morala rezati 
rušo na polju med Kovorjem in Zvirčami, še 
danes se lepo vidi brežina. Kadarkoli gre mimo, 
si reče: »To je pa tudi moje delo.« Do Kovorja 
iz smeri Podbrezij so bili speljani tiri, po katerih 
so vagoni odvažali material. Prvotna cesta naj bi 
potekala skozi Kovor iz smeri Podbrezij, vendar 
se sam spomni samo odseka do podbreškega 
gozda. 
Delal je tudi na že obstoječi lokalni cesti, ki je 
vodila skozi Kovor. V bližini današnjega igrišča 
v Kovorju ob cesti naletimo na zidec iz kamnitih 
blokov, s katerim so utrdili lokalno cesto Kovor 
- Hudo. Kamenje za ta zid je iz kamnoloma v 
pobočju Mesirjevca v Podljubelju, o katerem 
smo v Tržičanu že pisali v letu 2013 in bo o njem 
še tekla beseda v nadaljevanju. Danes je zidec 
le še na eni strani ceste, drugi je bil očitno ob 

Nejc Perko

širitvah ceste odstranjen. Je pa zanimivo opazo-
vati bloke, kako natančno se prilegajo med sabo, 
brez uporabe veziva. Kamnoseki, ki jim je Janko 
prinašal dleta, so opravljali natančno delo. 
Sedaj se že kažejo obrisi trase ljubeljske ceste po 
prvotni načrtih, ki poteka iz smeri Podbrezij čez 
zvirško in kovorsko polje, skozi Kovor in nadalje 
po polju do kotanje pred Loko. Na tem mestu nas 
je Janko opozoril na še danes stoječe nekakšne 
velike betonirane stopnice na obeh bregovih. Le 
te so bile narejene kot nosilke načrtovanega, a 
nikdar narejenega viadukta. Tudi »pri Brodarju« 
v Bistrici je bil zraven, ko so sekali drevesa, mla-
di pa so odstranjevali veje. Torej je že nemška 
oblast imela v načrtu gradnjo predora in potek 
ceste nad in ne več skozi mesto, kar se je dobrih 
20 let kasneje tudi uresničilo.
Nekega dne je bil poklican v Tržič k svojemu 
očetu, ki je bil mojster v kovaški delavnici. »Kaj 
bi se »matral«, če pa lahko nosiš špice.« In do-
bil je  nalogo, da je iz Tržiča vsak dan odšel v 
Podljubelj, v kamnolom Mesirjevec. V tem kam-
nolomu so delali kamnoseki s Primorske, starejša 
generacija, pa tudi nekaj mlajših, ki so se še 
učili. Janko domneva, da so te delavce Nemcem 
pripeljali Italijani. Od kovačev jim je prinašal 
sveže obdelane špice in rabljene odnašal nazaj. 
Ker je bil velike in močne postave, mu to ni bilo 
pretirano težko. Starejši kamnosek mu je naročil: 
»Pazi fant, tanjše špice so od nas starejših, 
debelejše pa od mlajših.« To je bilo zaradi tega, 
ker je prihajalo do kraj orodja, ki je bilo last vsa-
kega posameznika. Tako so vedeli, čigavo je 
katero. Vedno je na vrh škatle zložil tanke špice 
in se v kamnolomu najprej ustavil pri starejših 
delavcih, da so vzeli svoje orodje. 
V kamnolomu so minirali, nato pa so iz skal kle-
sali kvadre, ki so jih vozili v Kovor. Kadar se je 
miniralo, so delavci zaradi varnosti cesto vedno 
zaprli, s postavitvijo hlodov so tudi preprečili, 
da bi kamenje pristalo na ljubeljski cesti. Sogo-
vornika je vedno  zanimalo, kako so minirali, kar 
mu je mojster ob priliki tudi pojasnil: s približno 
3m dolgo železno palico - špico so delali luknjo. 
Eden je držal palico, drugi je udarjal po njej. Po 
vsakem udarcu je prvi palico nekoliko obrnil, da 
je bila luknja okrogla. Uporabljali so macole s 
širšim dnom ročaja, da delavcu ni ušla iz rok. 
Prah so iz teh lukenj odstranjevali s tanko palico, 
ki je pri koncu imela lopatko. Dinamit, ki so ga 
vstavljali v odprtino, je bil okrogel, dolg kakih 
20 cm, roza rumene barve. Je pa eksplozija za-
donela po dolini: »Po mojem se je slišalo do vrha 
Ljubelja …« Velike kamnite kose je bilo potem 
treba še obdelati, kar so počeli na ravnem delu 
pod steno. Po spominu sogovornika naj bi v 
kamnolomu delalo okrog 30 ljudi. Hkrati se je 
vrtalo 4-5 lukenj za miniranje, ostali so klesali 
kamenje. Janko in sodelavec sta jim prinašala 
špice za vrtanje, on sam je nosil manjše vsak dan, 
sodelavec pa večje enkrat na teden. Čakal je ob 
strani na povelje nemškega nadzornika: »Bursch, 
komm her!« Zanimivo je bilo opazovati delavce, 
kako so se lotili obdelave, kamni so bili namreč 
različnih oblik. Kako se jih lotiti, da iz njih dobiš 
kvadre velikosti približno 0,5 x 0,5 metra. Prev-
elike kose so morali odsekati. Izkušeni delavec 
je potipal kamen, videl, kje je špranja, in takoj 
vedel, kje je treba zasekati. Znali so najti žilo. 

Če nisi iz »foha«, teh žil ne najdeš nikoli. Takoj 
so vedeli, kje se bo kamen najlažje razklal, temu 
so prilagajali tudi kote. Za označevanje ravnin 
in pravih kotov na kamnu so uporabljali vrvico, 
posuto z barvo – kar gradbeniki uporabljajo še 
danes. Tudi v miniranju so bili izkušeni: ve-
deli so, kako nastaviti eksploziv, da bodo dobili 
manjše kamne, kakršne so tudi potrebovali. 
Kako so te kamnite bloke potem spravili do vo-
zov? Lokalne ceste takrat še ni bilo, uporabljali 
pa so prav pot, o kateri smo že pisali, torej tisto 
nad cesto. Ta je pomenila takrat edini dostop do 
kamnoloma. Kamnite kvadre so do vozov, ki so 
čakali na ljubeljski cesti, spravili preko lesenih 
valjev, preko »dile« in s »pajsarjem« pa še na 
voz. 
Še nekaj besed o nadzorni organizaciji. Dela 
so potekala pod vodstvom Organisation Todt, 
ki je bila sicer odgovorna za gradbene podvige 
znotraj tretjega rajha in je bedela tudi nad grad-
njo ljubeljskega predora. Svoje urade so imeli v 
prostorih Občine Tržič. Vodja njihove skupine 
je bil Adolf Raubal, inženir za nizke gradnje. 
Kot pravi sogovornik, so nadzorniki imeli dober 
odnos do njih, pač v stilu »vi samo delajte, pa 
bo«. Za svoje delo so delavci dobivali plačilo. 
Kurir jim ga je vsako soboto prinesel v papir-
natih vrečkah v valuti nemških mark. Spomni 
se, da so se enkrat zmotili pri plačilu oz. so 
zamešali med njim in očetom, saj sta bila oba 
Johanna. Večkrat so jim tudi demonstrirali, kako 
naj rokujejo z orodjem, da bo delo čim bolj efek-
tivno. Sporazumevali so se seveda v nemščini, 
kar pa ni bil problem. Starejši Tržičani so znali 
nemško, mlajša generacija pa se je tega jezika 
učila v šolah. Marsikaj pa so se sporazumeli tudi 
s pomočjo rok. Nadzorniki niso nosili uniform 
in niso bili oboroženi, njihova oblačila so bila 
značilno rjave barve. 
Za prehrano so morali poskrbeti sami. Njemu je 
malico nosila teta, ki je stanovala v Tržiču. Prine-
sla mu jo je do kapelice na Čegeljšah, kjer sta si 
prišla nasproti, vsak nekako na pol poti. 
Z deli na ljubeljski cesti je zaključil z  11. no-
vembra 1941, ko je odšel na šolanje v Iskro v 
Kranju (nekdanjo LGW – Luftgerätewerk). 
Vir: Janko Rupar

G. Janko Rupar pri kapelici na Čegeljšah, 
kamor mu je teta prinašala malico
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VABILO
»DNEVI ODPRTIH VRAT«

V času od 2. 3. do 4. 3. 2015 vas vljudno vabimo,  
da obiščete naš vrtec, kjer si boste lahko ogledali  

in začutili utrip vsakdana otrok. 

 
DNEVI ODPRTIH VRAT BODO  
POTEKALI PO RAZPOREDU:

ENOTA PALČEK in ENOTA LOM:  
v ponedeljek, 2. marca 2015, med 9.30 in 11.00.

ENOTA KRIŽE:  
v torek, 3. marca 2015, med 9.30 in 11.00.

ENOTA DETELJICA:  
v sredo, 4. marca 2015, med 9.30 in 11.00. 

 
PRIDRUŽITE SE NAM V NAŠ VSAKDAN.

Spoštovani starši!

VPIS ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2015/2016
Za sprejem otrok s 1. 9. 2015

VRTEC TRŽIČ VABI K VPISU PREDŠOLSKIH 
OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016,

ki bodo 1. 9. 2015 dopolnili starost 1 leta 
oziroma 11 mesecev. 

Vpis bo potekal od 2. 3. 2015 do 6. 3. 2015
ponedeljek, torek, četrtek od 6.30 do 14.30,  

sreda od 6.30 do 16.00, petek do 13.00

Vpis bo potekal v prostorih svetovalne službe vrtca na  
upravi Vrtca Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28.

Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki bodo dopolnili 
starostni pogoj 1 leta oziroma 11 mesecev po 1. 9. 2015

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta (trajanje 6−9 ur)
DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta (trajanje 6−9 ur)

POLDNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. leta (trajanje 4−6 ur)
CICIBANOVE URICE za otroke v starosti od 3. do 6. leta (v obsegu do 160 ur letno)

Vabljeni na polet v veliki svet!

V vrtcu so starši aktivni tudi  
dopoldan

Vrtec Tržič

Mojca Lužnik in Vesna Žitnik 

Lavra Stritih 
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V Vrtcu Tržič se zavedamo pomena kvalitetnega sodelovanja s 
starši. V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da starši lahko sodelu-
jejo s strokovnimi delavci pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti 
v vrtcu ali oddelku. Vsak starš je radoveden, kaj se dogaja in kako 
poteka življenje v skupini, ki jo obiskuje otrok. V naši skupini 
Želve se že nekaj let srečujemo s starši na aktivnih dopoldnev-
ih, ki so namenjeni obisku enega od staršev in izvajanju skupne 
dejavnosti z otroki. Vsebino srečanja izberejo starši, strokovni 
delavki jim pomagava pri načrtovanju in izvedbi. V letošnjem 
šolskem letu sta nas obiskala očeta policista, ki sta nas poučila 
o varnem vedenju pešca v prometu. Skupaj smo se pogovarjali 
o naši varnosti, kako zanjo poskrbimo, in odšli na sprehod. V 
drugem srečanju nas je obiskal oče, ki je s seboj prinesel veliko 
različnega orodja, žeblje in les. Z nami je izdelal dva mlinčka, ki 
sta se v naslednjih dneh vrtela in vrtela v otroški igri. Ta srečanja 
s staršem odkrijejo delček našega življenja v vrtcu, otrokom pa 
pustijo nepozaben in lep spomin na druženje z njihovimi starši 
v okolju, kjer so običajno le s prijatelji in nami, strokovnimi de-
lavci.

V mesecu decembru je bilo v Vrtcu Tržič veselo in razigrano. V 
vseh enotah vrtca je bilo čutiti prijetno praznično vzdušje. Decem-
ber smo pričeli z okrasitvijo igralnic in skupnih prostorov vrtca. 
Ob toplem čaju, slaščicah, ki so jih otroci pripravili sami, v pose-
bej pripravljenih prostorih ter ob glasbi smo uživali v druženju 
na čajanki v vseh treh enotah. V enoti Deteljica so si čas krajšali 
ob igrici strokovnih delavk z naslovom »Nekega zimskega dne«. 
Igrico z naslovom »Pod medvedovim dežnikom«so zaigrali tudi 
otroci iz skupine Medvedki. Otroci iz skupine Pikapolonice so se 
s plesno glasbeno dramatizacijo z naslovom »Rokavička« pred-
stavili svojim prijateljem iz drugih skupin. Pod vodstvom Marije 
Gašperlin in Mojce Studen so s svojim veseljem ob praznovanju 
rojstnih dni otroci počastili varovance Doma Petra Uzarja. Otro-
ci iz enote Palček so obiskali trgovino Spar, kjer jih je razves-
elil Božiček. Tudi v enoti Križe ni bilo nič manj zabavno. Tam so 
priredili »pižama žur«, kjer so otroci najstarejših skupin preživeli 
celo noč v vrtcu. Veliko časa smo preživeli na svežem zraku, kjer 
so otroci uživali v igrah, raziskovanju in druženju. Sneg smo iz-
koristili za sankanje, dričanje in kepanje. Vse skupaj pa nas je s 
svojim obiskom in darili najbolj razveselil Dedek Mraz, mi pa smo 
mu v zahvalo zapeli pesmico.
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V petek, 3. 10. 2014, smo učenci POŠ 
Podljubelj obiskali podljubeljske gasilce. 
Pred dvorano in gasilskim domom smo vi-
deli vozila, aparate in drugo opremo.

Videli smo dve vozili: starejši kombi in 
novejši tovornjak. Najprej smo si ogle-
dali tovornjak, ki ima zelo veliko različnih 
pripomočkov. Razkazal nam ga je Boštjan. 
Nato nam je Mičo predstavil dihalni aparat 
in masko. Tadej in Matic sta nam pokazala 
gasilne aparate in kako se pogasi ogenj. 
Domen nam je predstavil starejši kombi 

V podružnični šoli Kovor smo 27. novem-
bra 2014 imeli čajanko. Že več kot teden 
prej smo na tehničnem dnevu izdelovali 
novoletne voščilnice, obroče za adventne 
venčke in druge izdelke za čajanko. 
Domov smo našim družinam odnesli va-
bila. Na dan čajanke smo učenci petega 
razreda pri gospodinjstvu pekli piškote, 
nekateri so ostali v šoli kar do petih. Mize 
in stole smo po razredih postavili čisto 
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V petek, 24. 10. 2014, smo učenci 
podružnične šole Lom pod Storžičem 
skupaj z učiteljicami obiskali lomski 
gasilski dom. Tja smo odšli z namenom, 
da bolje spoznamo delo in opremo gasil-
cev. Prijazni gasilci so nam na zabaven in 
poučen način predstavili vozili, opremo in 
pripomočke, ki jih uporabljajo pri raznih 
intervencijah. Še posebno navdušeni smo 
bili nad predstavitvijo vozila, narejenega 
za reševanje v tunelih, katerega so pripel-
jali gasilci iz Bistrice pri Tržiču. Poleg vse 
opreme, in te ni malo, smo imeli možnost 
naučiti se izdelati različne vozle, ki se jih 
uporablja pri reševanju. To pa še ni bilo 

šolske novice

Na obisku pri gasilcih

Učenci 4. in 5. razreda POŠ Lom, foto: Saša Rozman

Špela Dovžan, foto: Maja Ahačič

Loti Žos, Urška Šlibar

vse. Gasilci so nam namreč prikazali pra-
vo akcijo reševanja v primeru požara v 
prvem nadstropju stanovanjske hiše. In ko 
smo mislili, da je že vsega konec, so nam 
pričarali čudovito mavrico, ki so jo ust-
varili s pomočjo vodnega topa. S tem smo 

končali naš obisk pri gasilcih in se polni 
novih vtisov vrnili v šolo, v upanju, da še 
kdaj doživimo tako zanimivo in nepozabno 
dopoldne.
Hvala gasilcem PGD Lom pod Storžičem 
in PGD Bistrica pri Tržiču.

Pri gasilcih
v Podljubelju

Čajanka v šoli

in opremo. Prižgal je sireno, ki je bila zelo 
glasna.
V gasilskem domu nam je Goran pokazal 
različno opremo: oblačila, rokavice, orod-

je, čelade, sekire, … V novem prizidku z 
garažo za novejši tovornjak nam je Frida 
postregla sok in prigrizke. Gasilci so se res 
zelo potrudili! Bilo mi je zelo všeč.

drugače. Ob petih so začeli prihajati gostje: 
učenci, njihovi starši, stari starši, bratje in 
sestre. Obiskali so nas je tudi ravnatelj dr. 
Štefan Žun, predsednik krajevne skupnosti 
Kovor Franci Smolej in župan občine Tržič 
mag. Borut Sajovic. V šoli je kar mrgolelo. 
V učilnici petega razreda so izdelovali ad-
ventne venčke. Na obroče iz časopisnega 
papirja smo dali mah ali smrekove veje in 
to okrasili. V učilnici je dišalo kot v gozdu. 
V učilnici četrtega razreda so učenci in 
starši izdelovali okraske in z njimi okrasili 
božično smrečico na hodniku. V učilnici 
prvega razreda so izrezovali balerine iz 
belega papirja in snežinke za njihova krila. 
Z njimi so okrasili vsa šolska okna. V dru-
gem razredu so bile razstavljene voščilnice, 

ki smo jih naredili na tehniškem dnevu. 
Gostje so bili veseli, ustvarjali so, se po-
govarjali med seboj, se smejali. Potem smo 
se vsi zbrali v učilnici 3. razreda, kjer so 
se mize kar šibile pod dobrotami, ki so jih 
napekli starši. Zapel nam je Otroški pevski 
zbor PŠ Kovor in še kar nekaj časa smo 
klepetali ob čaju in pecivu.

Naše goste sva povprašali, kaj jim je najbolj 
všeč. Večina rada pride na čajanko zaradi 
dobrega vzdušja in piškotov. Všeč jim je, 
ker šola diši po sveže pečenih piškotih, in 
zaradi svetlobe, ki jo dajejo svečke v pisa- 
nih kozarcih. Luči v šoli so se pogasnile, ko 
se je pospravilo in se pripravilo za nasled-
nji dan. Lučke v naših srcih pa so ostale. 
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Našo šolo ponosno krasi nova zastava, 
zastava kulturne šole. Že v marcu 2013 je 
ravnatelj dal pobudo, da bi se prijavili na 
razpis Javnega sklada republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti za dodelitev naziva 
Kulturna šola.
Zbiranje in dokumentiranje obsežnega 
gradiva o udejstvovanjih na različnih kul-
turnih dogodkih in umeščanju ter razvi-

Skupaj s svetovalno službo in v okviru 
projekta Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala (Skupaj za boljši jutri) smo se 
odločile, da bomo na naši šoli začeli s 
prostovoljstvom. V septembru smo pova-
bile učence, ki bi želeli delovati kot pros-
tovoljci, na prvi sestanek in zelo smo bile 
navdušene, saj se je na vabilo odzvalo ve-
liko učencev. Delo prostovoljcev zajema: 
pomoč pri akcijah Rdečega križa, pomoč 
pri prireditvah, druženje in sodelovanje 
z Domom Petra Uzarja, sodelovanje pri 
različnih aktivnostih na šoli (zbiralna 
akcija papirja), pomoč sošolcem, mlajšim 
učencem  in tujcem (druženje, mentorst-
vo, pomoč pri domačih nalogah, …)
Prvi prostovoljci so pomagali že pri zbi-
ralni akciji papirja, ki je potekala v mesecu 
septembru. Ob mednarodnem dnevu 
starejših, 1. 10. 2014, je skupina prosto-
voljk obiskala starostnike v Domu Petra 

Prostovoljstvo
na Osnovni šoli Tržič

Lea Torkar, Majda Zupan, Blanka Rejc, foto: Marjeta Šumič
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Uzarja. Pripravile so jim aktivno stojnico, 
kjer so skupaj izdelovali srčke. Tudi pri 
sodelovanju z Rdečim križem so bili pros-
tovoljci že aktivni. Pomagali so pri zbi-
ranju igrač in hrane, konec oktobra smo 
sodelovali še pri projektu Drobtinica.Naše 
prostovoljke so sodelovale in pomagale 
pri Humanitarni prireditvi Rdečega križa 
ob podelitvi priznanj krvodajalcem. 

Seveda so prostovoljci aktivni tudi pri 
pomoči učencem. Pomagajo pri učenju in 
opravljanju domačih nalog tako mlajšim 
kot tudi starejšim učencem. Vesele smo, da 
imamo toliko učencev, ki hočejo pomaga-
ti. Biti prostovoljec - pomeni biti. Pomeni 
biti aktiven, prodoren, velikodušen, zain-
teresiran, srčen. Biti del tistega sveta, ki 
mu ni vseeno.

janju kulturnih dejavnosti pri učencih v 
okviru šole v zadnjih treh šolskih letih je 
vzelo precej časa. Maja 2014 smo oddali 
prijavno dokumentacijo in v začetku junija 
je prispelo obvestilo, da je OŠ Tržič pre-
jemnica naziva KULTURNA ŠOLA 2014. 
Ta naziv velja do 31. 8. 2017.
V petek, 19. 9. 2014, smo se z gospodom 
ravnateljem in z dvema učenkama, Majo 
Gros in Emo Soklič, odpravili na OŠ 
Brežice, kjer je potekala podelitev priznanj 
šolam, ki so prejele ta naziv. Naša šola je 
bila dodeljena k rumeni skupini, v kateri 
se je izvajala vokalna delavnica. Druge 
skupine pa so izvajale plesne, folklorne, 
instrumentalne in gledališke delavnice. 
Vse skupine so se točno ob 12. uri zbrale 

na  mestnem trgu v Brežicah, kjer so vsi 
skupaj prikazali različne oblike kulturnega 
ustvarjanja v enotno ustvarjalno celoto. 
Rdeča nit nastopa je bila pesem Sreča na 
vrvici. Po končani osrednji prireditvi na 
mestnem trgu smo si v kulturnem domu 
ogledali muzikal Čisto navaden dan, v 
katerem so nastopali učitelji in učenci OŠ 
Brežice. Sledila je podelitev priznanj.
Veseli smo, da nam je že drugič uspelo 
pridobiti naziv kulturna šola. Naziv bomo 
s kvalitetnimi in pestrimi dejavnostmi 
vzdrževali tudi v bodoče, učence pa spod-
bujali k ustvarjalnosti in izražanju le-te.

Veseli december
na OŠ Tržič

Blanka Rejc

Proti koncu meseca novembra smo na naši 
šoli že pričeli s pripravami na praznični 
december. Tako smo že v ponedeljek, 24. 
11. 2014, izvedli tehniški dan, ki je bil na-
menjen izdelovanju novoletnih izdelkov. 
Izdelki, ki so jih izdelali učenci, so bili 
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ba Tržič in KUD Leyli. Igre smo zaključili 
s pesmijo Bela snežinka. Tako smo razig-
rani in polni dobre volje odšli novoletnim 
počitnicam naproti.

Odmori malo drugače

Blanka Rejc

Tema Tedna otroka 2014 je bila »ZA 
RAZIGRANO IN USTVARJALNO 
OTROŠTVO«. Na naši šoli smo ted-
nu posvetili posebno pozornost in ga 
obeležili s posebnimi dejavnostmi. Cel 
teden smo imeli tako imenovane »igralne 
odmore«. Učencem smo na hodnikih pri-
pravili igralne kotičke, kjer so lahko igrali 
družabne igre, si naredili tatoo, žonglirali. 
Odmore so jim popestrili »ulični umetni-
ki« - učenci so igrali na instrumente, ple-
sali, peli. Zaživel je šolski radio. 
Ideja o »igralnih odmorih« nam je bila 
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Zgodba o alteršoli 

Monika Valjavec

Iris Šober (univ. dipl. komunikologinja in 
pedagoginja) in Monika Valjavec (univ. 
dipl. socialna delavka) sva Tržičanki, ki 
naju druži navdušenje do plesa ter delo z 
otroki in mladimi. V prostem času sva ak-
tivni na kulturno-umetniškem področju; Iris 
je priznana učiteljica orientalskega plesa in 
umetniška vodja KUD Leyli, sama pa že 
več kot 20 let plešem pri Folklorni skupini 
Karavanke, kjer med drugim poučujem tudi 
mlajše plesalce.

Skupno pot sva našli v Mladinskem cen-
tru Tržič (CSD Tržič), kjer sva kot stroko-
vni delavki več let organizirali in izvajali 
preventivne programe za otroke in mlade. 
Iris je bila v avgustu 2014 izbrana v pro-
jekt Podjetno v svet podjetništva (RRA 
Gorenjske, BSC, d. o. o., Kranj). Pridobila 
je številna znanja in veščine s področja 
podjetništva in imela enkratno priložnost 
za razvoj svoje poslovne ideje Alteršola. 
Sodelujeva s strokovnjaki s področij psiho-
terapije, komunikologije, psihologije, 
pedagogike, likovne pedagogike ter social-
nega dela. Naši programi vključujejo tre-
ninge komunikacijskih in socialnih veščin, 
ustvarjalno-gibalne delavnice, sprostitvene 
treninge ter učno pomoč in inštrukcije. 
Posebnost in hkrati glavna prednost pro-

gramov je specifičen interdisciplinaren 
pristop, v katerem združujemo formalna 
znanja pedagogike, komunikologije in so-
cialnega dela ter večletne izkušnje v vzgoji 
in izobraževanju, kulturi ter socialnem var-
stvu.

Pristen odnos, ljubezen do čokolade, ust-
varjalnost in predanost do vsega, kar dela-
va, so lastnosti, ki naju najbolj označujejo. 
Prek programov v Alteršoli pa se trudiva 
z novimi znanji omogočati nove začetke. 
Organizacije in posamezniki se lahko več 
o naših programih, ugodnostih, ki jih nu-
dimo, ter o preteklih in aktualnih dogod-
kih pozanimate na www.altersola.si, nama 
pišete na info@altersola.si ali pokličete na 
040/865-362.

zelo raznoliki in zanimivi. Za pričakovan 
prispevek smo jih ponudili obiskovalcem 
novoletnega bazarja, ki je letos potekal 4. 
12. 2014. Zelo smo bili veseli številnih 
obiskovalcev, ki so s prostovoljnimi 
prispevki lepo obogatili šolski sklad. Le-
tos pa na novoletnem bazarju ni dišalo 
le po čaju in piškotih, temveč tudi po 
slastnem bureku, ki so ga v gospodinjski 
učilnici pripravljale matere naših učencev 
priseljencev in ga tako kulturno oboga-
tile. Kot že skoraj vsako leto, se nam je 
na bazarju tudi letos pridružil Mladinski 
center Tržič s svojimi izdelki. Četrtkovo 
popoldne je minilo v toplem in prijetnem 
prednovoletnem druženju.
V začetku decembra je šola že počasi 
pričela dobivati praznično in  zimsko po-
dobo. Okrasili smo hodnike šole, postavili 
smrečice, na oknih pa so rokavice začele 
loviti snežne kepe. Učenci, ki obisku-
jejo podaljšano bivanje, so imeli novo-
letni ples. Skupaj z učitelji so zaplesali ter 
zapeli, na koncu pa so se še posladkali s 
čokoladnimi lizikami. Prav tako je zaple-
sala cela šola in sicer 24. 12. 2014, ko smo 
imeli zdaj že tradicionalne božično no-
voletne igre »BONOLE«. Tema letošnjih 
iger je bila »Z glasbo in plesom v novo 
leto«. Res se je pelo, plesalo in zelo za-
bavalo. V igrah so sodelovali učenci od 2. 
do 9. razreda. Prvošolci pa so igre odprli s 
petjem in zvoki kraguljčkov. Med igrami 
so nas razveseljevali tudi plesalke in ple-
salci Plesnega studia Špela, Plesnega klu-

vsem zelo všeč, zato smo se odločili, 
da jo bomo obdržali. V mesecu novem-
bru in decembru so nam dvakrat glavni 
odmor popestrili plesalci Plesnega studia 
Špela. Predstavili so se nam z raznovrst-
nimi točkami, seveda pa smo bili še pose-
bej navdušeni nad plesno točko Maše in 
Laure. Za tiste učence, ki imajo radi rock 
and roll in break dance, so poskrbeli ple-
salci Plesnega kluba Tržič. Med glavnim 
odmorom so v mesecu novembru napolni-
li naše hodnike z glasbo in udarnimi ritmi. 
Za učenca Domna Malija je bil petek, 21. 
11. 2014, poseben dan. Uradno smo odprli 
njegovo prvo samostojno razstavo. Tudi ta 
dogodek se je zgodil med glavnim odmo-
rom. Popestrili so ga učenci s kratkim 
kulturnim programom. Nastopila je Lara 
Primožič, ki je na violino zaigrala dve lepi 
melodiji, Tamara Rejc je prebrala pesem z 
naslovom Narišem sonce. David Jurič je 
prebral Domnove misli o svoji ustvarjalni 
poti, vse je zaokrožil ravnatelj naše šole 
Stanislav Grum, ki je mlademu umetniku 
ob tem dogodku čestital in mu zaželel še 
veliko ustvarjalnih trenutkov. Razstava je 
pritličje naše šole krasila deset dni, učenci 
in drugi obiskovalci pa so svoje vtise 
strnili v knjigi pohval in spodbud.
Dva glavna odmora v mesecu decem-
bru sta bila kemijsko obarvana. Učenci 
osmega in devetega razreda so se pod 
mentorstvom Romane Turk pomerili pri 
izvedbi kemijskega poskusa. S strokov-
nimi in hkrati tudi šaljivimi komentarji so 
nas poučili, kako lahko iz mivke in sode 
zraste kača. Strokovna komisija je imela 
kar nekaj težav z določitvijo zmagovalcev 
in dobitnikov pokala Velike kače. Zmagali 
so devetošolci. Osmošolci pa bodo nasled-
nje leto imeli še eno priložnost, saj naj bi 
tekmovanje za pokal Velike kače postalo 
tradicionalno.
Želimo si čim več takih odmorov, da nam 
popestrijo naš vsakdan na šoli.
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obrnili z metom v zraku. Prav dobro se je 
prilegel tudi topel čaj, ki se je tudi proda-
jal. Izdelki, ki smo jih prodajali, so bili 
lepi, zanimivi in predvsem uporabni. De-
nar, ki je bil zbran, je bil dodan k šolskemu 
skladu.

Talenti učencev OŠ Križe
Sara Bitežnik, 6. a, foto: Nataša Dovžan

V decembru so učenci OŠ Križe javnosti 
predstavili svoje raznolike talente. V sre-
do, 10. decembra, je na šoli potekala pri-
reditev, na kateri je imel možnost svoj ta-
lent pokazati prav vsak učenec. Učenci so 
se predstavili s pevskimi, inštrumentalnimi 
in plesnimi točkami, veliko pa se jih je iz-
kazalo tudi kot voditelji prireditve. Za svoj 
nastop in pogum so bili nagrajeni z aplav-
zom. Naslednji dan je bila v galeriji Atrij 
Občine Tržič otvoritev razstave Mladi 
umetniki med nami. Na razstavi smo lahko 
videli, da so naši učenci talentirani tudi na 
likovnem področju. Razstavili so likovne 
izdelke, ki so pod mentorstvom učiteljic 
nastali pri pouku likovne umetnosti. 

Novoletni bazar in 
tehnični dan
Štefan Terziev, 8. b

V decembru je na Osnovni šoli Križe 
potekal tehnični dan na temo novega leta 
in božičnih praznikov. Izdelke, ki so jih 
izdelali učenci, so prodajali na božično-
novoletnem bazarju, ki je potekal v četrtek 
4. 12. 2014. Na dogodku smo se tudi poza-
bavali na športnem poligonu, se posladkali 
s palačinkami, ki so jih kuharji pred nami 
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Dan v Avstriji

Krištof Zavrl, foto: Mitja Žnidaršič

Na novembrski torek smo se učenci OŠ 
Bistrica z izbirnim predmetom nemščino 
odpravili v Avstrijo. Vožnja v Avstrijo je 
trajala približno uro in 45 minut. Spotoma 
smo pobrali še učence iz Borovelj. Ko smo 
prispeli do slovenske gimnazije v Celovcu, 
smo si jo ogledali in rešili različne na-
loge. Sledilo je pisanje pesmic in malica. 
Reševali smo še naloge z atlasom, ki so 
bile posebej zanimive. Ob koncu našega 
obiska so nas pogostili še s krofi. Počasi 

Maja Bitežnik

Na Miklavževo soboto so se učenci planin-
skega krožka OŠ Križe odpravili na nočni 
pohod od šole do Zavetišča v Gozdu. Pot 
do tja je bila zaradi teme in pričakovanja, 
da bodo morda srečali Miklavža s sprem-
ljevalci, zelo napeta. Kot vsako leto tudi 
tokrat Miklavž ni pozabil na pridne pla-
nince. Skupaj z angelčki in hudobci jih je 
obiskal v Gozdu. Učenci so se posladkali z 
dobrotami in ogreli s čajem, nato pa so se 
zadovoljni vrnili v dolino.

Miklavževanje s planin-
skim krožkom v Gozdu

Dobrodelni krožek  
Lovro Dovžan, 5. a, foto Lovro Dovžan

Učenci dobrodelnega krožka pod men-
torstvom učiteljice Simone Kralj smo v 
mesecu decembru izdelovali voščilnice 
za oskrbovance Doma Petra Uzarja. 
Voščilnice so narejene v obliki Božička in 
dopolnjene z lepimi željami. To darilo prej- 
me vsak oskrbovanec. V mesecu januarju 
smo učenci dobrodelnega krožka in pevski 
zbori obiskali Dom Petra Uzarja in oskr-
bovancem priredili božični koncert. Po- 
poldne smo jim popestrili s pesmimi, glas-
bo telesa in dobro voljo.

se je naše druženje zaključilo in odpravili 
smo se proti domu. Tako smo zaključili 

naše druženje in skupaj preživeli čudovit 
dan. Komaj čakam, da se spet srečamo!
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Ljudska univerza Tržič 
vključena v program 
FERFL

Dejavnost Kluba tržiških študentov

mag. Metka Knific, foto: Matej Meglič

Jaša Krese

Program Ferfl poteka v sklopu vseslo-
venske akcije »Podjetno do družbenih 
učinkov«. Gre za celovit program razvija-
nja idej z družbenim učinkom, ki različne 
generacije spodbuja, da začnejo razmišljati 
o boljši prihodnosti. Cilj programa je, da 
udeleženci dobijo podjetniško idejo, ki 
bo imela ob uresničitvi koristen učinek v 
družbi. Ker bi tudi v našem okolju radi pod-
prli posameznike in skupinske iniciative, 
ki želijo s svojimi podjetniškimi idejami 
izboljšati delovanje družbe, smo se odločili, 
da s skupnimi močmi organiziramo in-
tenziven in celosten socialno podjetniški 
izobraževalni program, ki bo udeležencem 
ponudil kakovostno znanje z izkušenimi 
mentorji. Podprli bomo posameznike in 
skupine, ki imajo dobre podjetniške ideje, 
vendar so zaradi njihove »majhnosti«, 
»lokalnosti«, nizkega finančnega in vi-
sokega družbenega doprinosa spregledane 
v obstoječem podjetniškem podpornem 
okolju. Na področju socialnega podjetništva 

Predbožični izlet v Gradec
Zadnjo soboto pred Božičem smo študentje v okviru KTŠ-ja 
obiskali mesto Gradec, kjer smo si ogledali grad, sloveči stolp z uro, 
deželno hišo, katedralo in božični sejem. Gradec, ki so ga napolnje-
vale različne dišave avstrijskih dobrot, je popolno podobo pridobil 
proti večeru, ko so zasijale vse božične luči.

z družbenim učinkom je v Sloveniji v zad-
njih letih zaznati vse bolj intenziven razvoj. 
Kljub velikemu zanimanju ljudi za tovrstno 
podjetništvo je v slovenskem okolju na vol-
jo premalo podjetniškega znanja, ki bi posa-
meznika peljalo od oblikovanja produkta 
do vstopa na trg. Tržič v tem ni izjema, ima 
pa odlične potenciale. V letu 2014 so pro-
gram FERFL zelo uspešno izvedli Javni za-
vod Cene Štupar – Center za izobraževanje 
Ljubljana, Zavod Uspešen podjetnik in 
Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma (SPIRIT). Va-
bimo torej vse, ki imajo kakršnikoli idejo, 
da se nam že pridružijo, sicer pa vas bomo 
v naslednjih tednih povabili tudi na uvodno 
predstavitev projekta na Ljudski univerzi 
Tržič. Program FERFL je za udeležence v 
vseh fazah brezplačen. Vabljeni k prijavi!

Vabimo pa vas tudi na vse naše bližnje ak-
tivnosti: Spomladanska šola slikanja pod 

Potopisno predavanje o Gambiji
Klub tržiških študentov je v sredo, 7. januarja, v knjižnici dr. Tone-
ta Pretnarja gostil Almedino Ramič. Almedina je kot prostovoljka 
odšla v Gambijo, kjer je spoznala domačine in njihovo kulturo. 
Bila je del njihovega življenja in vse to ji je postala neverjetna 
življenjska izkušnja. Skozi slike in besede nam je predstavila nji-
hov način življenja. Predstavila pa nam je tudi svoje tri varovance 
Alpha, Joy in Muta, za katere skrbi kot botra. Tubab (pomeni 
belec), kot so Almedino poimenovali domačini, že šteje dni do na-
slednjega obiska v pozabljeno deželo. 

mentorstvom Vinka Hlebša bo z novim 
tečajem začela v sredo 18. 2. ob 17. uri, 
zanimivo predavanje z naslovom Hrana 
kot zdravilo z mentorico Irmo Lipovec bo 
19. 2. ob 10. uri (brezplačno z obvezno 
prijavo), prvo srečanje programa z naslo-
vom Čas za spremembe, ki ga vodita Anita 
Jerič in Alfonz Ostrelič, bo 13. 2. ob 16. 
uri, informativni sestanek za začetni tečaj 
francoščine z Gajo Vester bo v torek, 10. 
2. ob 17. uri., vsako sredo (v okviru Centra 
medgeneracijskega učenja) od 9. do 11. ure 
nudimo brezplačno računalniško svetovan-
je. Konec meseca februarja bomo začeli z 
novimi tečaji za nemščino. Prijavite se čim 
prej in spremljajte vse naše objave na face-
booku in na spletni strani.
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Ob zaključku leta je v soboto, 13. de-
cembra v dvorani Tržiških olimpijcev v 
Tržiču potekal BOŽIČNO - NOVOLETNI 
ROKOMETNI TURNIR, na katerem so 
sodelovale ekipe SC Ferlach (Borovlje), 
RK Sava Kranj in Ženskega rokometne-
ga kluba Tržič. Na turnirju je sodelovalo 
55 mladih rokometašic. Skupno je bilo 

Že od malega sem rad počel različne stvari, 
saj nisem znal biti pri miru. Rad sem 
smučal s prijatelji, šli smo na skakalnico, 
užival sem na kolesu. Tudi tekel sem rad, 
hodil v hribe in bil, kadar je bilo mogoče, 
zunaj v naravi.
Odločil sem se, da se preizkusim tudi na 
tekmovanju. Moja prva tekma je bila leta 
1986, ko smo tekli iz Leš na Dobrčo. Iste-
ga leta sem se udeležil teka iz Preddvora 
na Kališče. Na prvi tekmi sem bil drugi, 
na drugi tretji. Spoznal sem nove prijatelje 
in začeli smo skupaj trenirati. Tako je tek 
postal del mojega življenja.

Športna zveza Tržič se je skupaj z vodilnim partnerjem Olimpij-
skim komitejem Slovenije prijavila na Evropski projekt Team Ol-
ympiad. Partnerja Olimpijskemu komiteju sta v Sloveniji še dva: 
Športna zveza Slovenj Gradec in TIC Moravske toplice. V Avstriji 

1. Božično-novoletni
rokometni turnir 

Tekačevo življenje

Izobraževanje v okviru projekta 
Ekipna olimpijada-Team Olympiad

Magda Mandelc

Jože Kirm

odigranih pet tekem, od tega tri v katego-
riji mlajših deklic A (deklice stare 11-12 
let) ter dve v kategoriji mlajših deklic C 
(deklice stare 8-10 let). V obeh kategori-
jah so bila boljša dekleta domačega kluba 
ŽRK Tržič, ki so zmagala vse tekme v obeh 
kategorijah. Glavni namen tekmovanja je 
bil, da vsaka ekipa igra z vsako, brez skup-
nega zmagovalca, saj je bil poudarek na 
uživanju v rokometni igri, medsebojnem 
druženju ter sklepanju novih poznanstev 
in prijateljskih vezi. Še posebno nas vese-
li, da so se turnirja udeležile tudi deklice 
rokometnega kluba iz Borovelj.
Za dobro voljo in živahen utrip so poleg 
mladih rokometašic poskrbeli Plesalci ples- 

pa sta bila izbrana Sportunion Kaernten Celovec in Karitas Graz.
Športna zveza Tržič je v okviru projekta Ekipna olimpijada - Team 
Olympiad preko Ljudske univerze Tržič organizirala eno od dveh 
sklopov izobraževanj. Vsebina prvega dela je zajela Družabne 
medije in spletno trženje ter varstvo osebnih podatkov v društvih. 
Predavatelja Matic Švab in Tina Jereb sta profesionalno predstavi-
la svoji temi. Na povabilo se je odzvalo 21 udeležencev, kar samo 
dokazuje, da sta temi, ki smo jih poslušali, nadvse zanimivi in v 
skladu z današnjim časom. 
Hvala vsem, ki ste se izobraževanja udeležili. Hkrati pa vas 
obveščamo, da bo Športna zveza Tržič v okviru omenjenega pro-
jekta marca organizirala še eno izobraževanje.

Biserka Drinovec

Nikoli se nisem včlanil v katerega od atlet-
skih klubov, sem pa član Tekaškega kluba 
Tržiške strele. V več kot 25 letih sem nas-
topal na tekaških prireditvah po Sloveniji 
in v tujini. S sodelovanjem na slovenskem 
ter pokrajinskih pokalih sem spoznal vso 
Slovenijo, udeleževal pa sem se tudi tekem 
v tujini. Udeležil sem se berlinskega mara-
tona, maratona v Stockholmu, Munchnu, 
Parizu in lansko leto v Istanbulu. Zelo si 
želim nastopiti tudi na maratonu v New 
Yorku. Ker je strošek tako velik, si tega 
do danes še nisem mogel privoščiti. Samo 
lani sem osvojil 35 medalj, ob teh pa še 
nekaj pokalov.
Aktiven tek je precejšen finančni zalogaj, 
saj na leto iztrošim vsaj 4 pare športnih 
copat. Vendar pa v teku res uživam, pred-
vsem rad tečem v naravi. Vmes pa ses-
tavim kakšno pesmico. Medalj ne štejem 
več, gotovo jih je prek 300. Tekem se 

udeležujem z namenom, da tečem po svo-
jih najboljših močeh. Tako v svoji kate-
goriji običajno osvajam najvišja mesta, v 
slovenskem merilu pa v absolutni katego-
riji do 15. mesta.

ne šole JAY DANCE STUDIO, s svojo 
plesno skupino KAOS in Plesni Studio 
Špela z atraktivnimi plesnimi točkami hip 
hopa in break dancea. Za vse dobrote ter 
organizacijsko tehnične zadeve gre zahva-
la staršem, posameznikom ter vsem pok-
roviteljem, ki so prispevali tudi za izdajo 
koledarja ŽRK Tržič za leto 2015. Prav 
tako se zahvaljujemo Janji Budič za pomoč 
pri organizaciji ter povezovanju turnirja. 
Glede na dober odziv vseh sodelujočih, 
staršev in ostalih obiskovalcev se bomo 
potrudili, da tak turnir organiziramo tudi 
v naslednjem letu. Veliko lepega ob kon-
cu leta ter v letu 2015 vam želi Ženski 
rokometni klub Tržič.
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športne novice

Plesni klub Tržič je decembra s svojimi 
plesalci in starši opravil preko 15 nas-
topov, s pomočjo staršev, donatorjev, 
sponzorjev in drugih ljubiteljev plesa smo 
pod vodstvom Jureta Markiča organizirali 
zaključni – božični ples v Kulturnem cen-
tru. Dvorana je bila premajhna za vse, ki 
so si želeli ogledati prireditev, več kot 100 
nastopajočih je dokazalo, da odlično ob-
vladajo različne plesne zvrsti. Prireditev, 
ki je potrdila, da smo na pravi poti in da 
se trud staršev, plesalcev in vodstva PK 
Tržič poplača, je samo še en kamenček v 
mozaiku uspešnega delovanja PK Tržič. 

NK Tržič 2012 je bil 17. 1. 2015 gostitelj in 
organizator 6. turnirja državnega prvenstva 
v dvoranskem malem nogometu v katego-
riji U-13. Po razporedu so se v Tržiču pred-
stavile ekipe iz Škofij, Tolmina, Dobrepol-
ja in poleg domače še dve iz Sodražice, ki 
sta do sedaj vodeči v skupni razvrstitvi.
Pred okoli 120 glasnimi navijači so mla-
di tržiški upi najprej prvič premagali 
drugouvrščeno ekipo iz Sodražice, nato 
pa z neodločenim izidom točke razde-
lili z ekipo iz Dobrepolja. Tržičani so po 
šestih turnirjih med štirimi ekipami na 
skupni lestvici, pred morebitno uvrstit-
vijo v končnico tekmovanja jih čakata 
še dva turnirja, v Ajdovščini in Sodražici 
v mesecu februarju. Poudariti velja, da 
tržiška ekipa v državnem tekmovanju nas-
topa prvič in da v uveljavljenih malono-
gometnih krogih niso pričakovali takšnega 
nepričakovanega uspeha mladih futsaler-
jev. Trenerja Gregor Premrl in David Mar-
kelj sta v izredno kratkem času mlade fante 
pripeljala do praga uvrstitve v končnico 
državnega prvenstva. Za ekipo NK Tržič 
2012 so nastopili: Luka Pivk, Klemen 
Slatnar, Dino Hamzič, Matic Kutin, Drejc 
Perčič, Sebastjan Krašovec, Rok Poljanec, 
Nejc Slabe, Aljoša Kovačevič in Kristjan 
Stojčevič.
Po končanem turnirju mladih so prvi 

Žan Košir je letošnjo sezono pričakal 
odlično pripravljen. Tri tekmovanja za 
svetovni pokal in trikrat na stopničkah. 
Sredi decembra se je v italijanski Carezzi 
v paralelnem veleslalomu povzpel na dru-
go mesto, kar mu je uspelo tudi nekaj dni 
zatem v avstrijskem Montafonu. 9. janu-
arja pa se bo tržiški deskar na snegu vedno 
rad spominjal. V avstrijskem Bad Gasteinu 
je v paralelnem slalomu ob bučnem navi-
janju tržiških navijačev pometel z vso 
konkurenco, v finalni vožnji je za 23 sto-
tink premagal Italijana 
Christopha Micka in 
drugič v karieri stopil 
na najvišjo stopničko 
zmagovalnega odra. 
N a j p o m e m b n e j š a 
Žanova letošnja tek-
movanja pa so prišla po 
20. januarju. V Kreis-
chbergu in Lachtalu je 
bilo namreč svetovno 
prvenstvo deskarjev na 
snegu. 22. januarja je 

Zaključek leta
Plesnega kluba Tržič

Dvoranski mali
nogomet

Uspehi Žana Koširja

Marta Markič

Pavel Škrjanec

Mateja Dolžan, foto: Petra Hladnik

Po zaključku prireditve smo se preselili 
v avlo KCT, kjer so za obilno pogostitev 
poskrbeli naši donatorji in sponzorji, prire-
dili smo srečelov in žreb, katerega glavna 
nagrada je bil tablični računalnik. 
Leto 2014 je bilo za člane PK Tržič zelo 
uspešno, odlični rezultati na državnih 
prvenstvih, pokalih Slovenije in na tek-
movanjih v tujini nam dajejo elan za še 
boljše delo v letu 2015. Poleg rezultatov 
si želimo predvsem zadovoljnih plesal-
cev in staršev, ki so glavni člen v verigi 
naše uspešnosti, zato se 
vsem staršem še enkrat 
zahvaljujemo. Zahvala 
gre tudi Občini za vse-
stransko pomoč pri or-
ganizaciji tekmovanj 
in zaključne prireditve, 
zvestim sponzorjem in 
donatorjem.
Še naprej bomo delali 

del ZLMN sklenili tudi člani. V izredno 
izenačenih tekmah zadnjega kola smo dobi-
li ekipe, ki se bodo v nadaljevanju borile za 
zmagovalca letošnje ZL, in ekipe, ki bodo 
odigrale preostanek lige v tolažilni skupini. 
Liga se zaključi 28. februarja, še prej pa bo 
v nedeljo, 8. februarja, na sporedu 3. odprti 

na humanitarnem področju, sodelujemo 
s Karitas, z Rdečim križem, najbolj po-
nosni smo na naš večletni projekt v VDC 
Kranj - Enota Tržič (brezplačno ple-
sno rekreacijo); naši prijatelji iz VDC 
vedno znova presenečajo z energijo 
in prisrčnostjo. Plesalci PK Tržič smo 
zaznamovali tudi otroško silvestrovanje z 
nastopom v pravljični deželi. 
Skupaj zmoremo vse, zato vas vabimo, 
da se nam pridružite tudi v letu 2015 in 
postanete član vesele in prijazne družine.

turnir v dvoranskem malem nogometu za 
pokal občine Tržič. Gre za tradicionalni 
turnir vsako drugo februarsko nedeljo, ki je 
po kvaliteti eden močnejših v Sloveniji, le-
tos pa ravno na slovenski kulturni praznik.
Dogajanje v februarju in marcu bo pestro in 
o dogajanjih okrog žoge bomo še poročali.

bil na sporedu paralelni slalom, 23. pa še 
paralelni veleslalom. In izkupiček? V pa-
ralelnem slalomu je po najboljšem času v 
kvalifikacijah končal na petem mestu. V 
paralelnem veleslalomu je ob bučni pod-
pori navijačem Fan kluba Zakon v kvali-
fikacijah dosegel tretji čas. V izločilnih 
bojih je v osmini finala najprej premagal 
Italijana Aarona Marcha, v četrtfinalu je 
klonil Kanadčan Jasey Jay Anderson, v 
polfinalu pa še Rus Valerij Kolegov. Tudi v 
finalu je Žana čakal Rus. Andrey Soboljev 
je osvojil zlato, Žanu pa je pripadel naslov 
svetovnega podprvaka in prvo odličje na 
svetovnih prvenstvih. 
Čestitke in najboljše želje za nadaljevanje 
sezone Žanu pošiljamo tudi iz domačega 
Tržiča.
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8. 12. 2014 je KORK Podljubelj organi-
ziral že 18. srečanje svojih članov in 
gasilcev nad 70 let. Tega srečanja se je 
udeležilo 53 članov. Nagovorili so jih 
predsednica KORK Podljubelj Marija 
Janc, predsednica Sveta KS Alenka Ro-
blek, podžupan občine Tržič Dušan Bod-
laj, tajnica GD Frida Povalej in ravnatelj 
osnovne šole Tržič Stane Grum. Za 
kulturni program so poskrbeli učenci 
podružnične šole Podljubelj in dedke in 
babice razveselili z lepo igrico in petjem. 
Pa tudi Fantje s treh bregov so poskrbeli 
za prijetno vzdušje v dvorani. Druženje se 
je nadaljevalo z obujanjem spominov na 

Po nekajletni bolezni je 6. decembra 2014 
v devetdesetem letu starosti umrla Emili-
ja Ahačič, ki smo jo vsi Podljubeljčani 
poznali kot tovarišico Milko.

Gospa Milka je v takratno Sveto Ano 
prišla 29. avgusta 1949. V svojih spominih 
je napisala, da sta se s kolegico Štefico 
Pavšek pripeljali iz Kranja na odprtem 
mlekarskem tovornjaku in izstopili pri 
gostilni Ankele, kjer sta se tudi nastanili. 
Prvi šolski dan pri Sv. Ani ji je ostal v 
lepem spominu, saj ju je pred šolo čakalo 
veliko veselih otrok. Razdelili sta si raz-
rede: tovarišica Štefica je učila 1. razred 
z dvanajstimi učenci dopoldan, 3. razred s 
trinajstimi učenci pa popoldan. Tovarišica 
Milka je učila 44 otrok: 4. in 5. razred v 
kombiniranem oddelku dopoldan, popol-
dan pa 2. razred. *

Milka Ahačič je ostala v Podljubelju, 
si tu ustvarila družino in poučevala v 
podružnični šoli do upokojitve leta 1978, 
nato pa še pogodbeno do leta 1980. Nje-
na delovna doba podeželske učiteljice je 
trajala 31 let. To je bilo obdobje zelo ak-
tivnega družbenopolitičnega življenja na 
vasi, zato je v prostem času sodelovala 

18. srečanje
starejših vaščanov
v Podljubelju

Emilija Ahačič - 
tovarišica Milka

med ljudmi

Marija Janc, foto: Stane Perko

Maja Ahačič

mladostna leta, vsi otroci pa so ob odhodu 
prejeli še Miklavževo darilo. Kar hitro 
je minil čas in treba se je bilo posloviti z 
željo, da se čez leto ponovno spet vidijo 
na takem srečanju. Vse, ki pa se tega 
srečanja zaradi slabega zdravja niso mogli 
udeležiti, so jih obiskale prostovoljke, jim 
nesle skromno novoletno darilo in jim 

v mnogih organizacijah, še posebej v 
Krajevni organizaciji Rdečega križa in 
Kulturnem društvu Podljubelj. Pri sled-
njem je bila organizatorka številnih pro-
slav, režiserka iger in scenografka. Vsem 
mladim je omogočala, da so se srečali z 
ljubiteljsko kulturo. Grenka izkušnja iz 
njenih otroških let pa jo je navdajala z 
ljubeznijo do kreiranja in šivanja kos-
tumov za številne odrske junake. Ko je 
bila še predšolska, je obiskovala vrtec v 
rojstnem Šmihelu na Dolenjskem. Vodile 
so ga šolske sestre. Na koncu leta so imeli 
prireditev. Sestre so sešile kostume, nasto-
pali so pa le tisti, ki so za kostum prinesli 
2 dinarja. Milki doma niso dali denarja 
in zato ni smela nastopati. Ko je postala 
učiteljica, se je odločila, da bo raje sama 
šivala kostume, kot da bi otroci doživeli 
podobno bolečino kot jo je ona.* V vasi je 
za njo ostala bogata garderoba kostumov 
za otroke in tudi za odrasle. Shranjene ko-
stume z veseljem uporabljamo za različne 
odrske predstave. Posebno unikatno delo 
je kožuh iz ovčje kože, okrašen s tipičnim 
slovenskim ornamentom in ga že več kot 
30 let nosi podljubeljski Dedek Mraz. 
Sešila je tudi tri otroške narodne noše in 
jih podarila podružnični šoli. Za pomem-
bne dogodke oblečemo otroke in tako 
poskrbimo, da je dogodek še bolj slovesen 
in da slovensko ljudsko oblačilno izročilo 
živi naprej. Hvaležni smo za takšno kul-
turno dediščino.

Kako zelo je tovarišica Milka imela 
rada svoj poklic in kako se ji je prilju-

voščile dobrega zdravja v letu 2015.
Zelo smo bili veseli, da se je tega srečanja 
udeležila naša najstarejša vaščanka in dol-
goletna članica RK Tinca Ogris, saj je pri 
svojih 103. letih še vedno dokaj pri zdravju 
in vedno dobre volje. KORK Podljubelj 
želi vsem svojim članom in tudi vaščanom 
sreče in zdravja v letu 2015!

bil Podljubelj, sporočajo slikovni učni 
pripomočki, ki jih je izdelala sama in so 
še uporabni pri pouku. Posebej pa smo po-
nosni na skrbno vodeno šolsko kroniko in 
na številne zapise o spremembah na vasi, 
kar bogati šolski in krajevni arhiv.

Gospa Milka, zaposlene v podružnični 
šoli, vodstvo matične šole in drugi, ki 
smo te poznali, te bomo ohranili v lepem 
spominu. Tvoja energija poučevanja, 
ljubezen do slovenske besede in petja, 
razgledanost, skromnost in delavnost pa 
nam bodo popotnica pri našem nadaljnjem 
opravljanju poklica.

*Vir: knjižica »110 let šole v Podljubelju«, 
projektno delo podružnične šole 
Podljubelj.
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med ljudmi

V torek, 13. 1. 2015, smo se zbrali v 
Restavraciji Raj na volilnem Občnem 
zboru OO NSi – Krščanski demokrati 
Tržič. Zamenjali smo nekaj odbornikov in 

Anamarija Kejžar

V Domu Petra Uzarja smo pristopili k 
spremljanju kakovosti našega dela in za-
dovoljstva naših uporabnikov. Organizirali 
smo tudi projektno skupino, ki bo izved-
la samoocenjevanje po modelu CAF za 
področja voditeljstva, zaposlenih, strate-
gije in načrtovanja, partnerstev in virov, 
procesov in rezultatov. Zavedamo se, da 
moramo sistematično in nenehno skrbeti 
za doseganje naše vizije in tako postati 
dom, s kakovostnim in predanim delom, ki 
ga vodi ljubezen do soljudi 
V ta namen smo konec leta 2013 izvedli 
anketo med stanovalci. Rezultate ankete 
smo obširneje predstavili tudi v našem 
domskem glasilu. Stanovalci so v anonim-
ni anketi odgovarjali na vprašanja o zunan-
ji okolici, notranjosti doma, hrani, oskrbi, 
osebju, službah, vplivih na spremembe 
in aktivnostih odgovarjali. Stanovalci so 
izkazali visoko stopnjo zadovoljstva, saj 
so pri večini sklopov vprašanj odgovorili 
v več kot 60%, da so izredno zadovoljni. 
Anketa nam je jasno pokazala področja, 
kjer se lahko še izboljšamo – na primer 
pri večji fleksibilnosti glede ure obrokov 
in nege. To sicer za seboj potegne večje 
organizacijske ukrepe, ki pa se jih bomo s 
skupnimi močmi lotili po novem letu.
Ko naši stanovalci zapišejo: Se zahvalju-
jem za razumevanje in pomoč v tej dragi 
hiši domači, dobi tudi naš kolektiv dobro 
povratno informacijo o tem, da stopamo 
po poti razvoja.

Še ugodneje! Pomoč na domu
V zadnjih mesecih se v DPU Tržič pojavlja 
večje povpraševanje po pomoči na domu. 
Zato smo skupaj z Občino pričeli iskati 
načine, kako znižati ceno in omogočiti 
storitev širšemu krogu uporabnikov.
Dom Petra Uzarja izvaja svoje dejavnos-
ti institucionalnega varstva, dnevnega 

Občni zbor OO NSI - 
krščanski demokrati

Zadovoljstvo stano-
valcev v DPU Tržič

Marija Lavtar, foto: Blaž Pavlin

varstva in pomoči na domu. Z izvedbo 
vseh aktivnosti spodbujamo storitve, ki 
omogočajo, da starejši, ki zaradi starosti 
ali zdravstvenih težav ne morejo več 
shajati brez tuje pomoči, ostanejo doma 
oziroma čim bliže domu in se čim kasneje 
odločijo za odhod v institucionalno obliko 
bivanja. S takim pristopom se zagotavljata 
kakovost življenja in vključenost v social-
no okolje ter preprečuje socialna izolira-
nost starejših.
Naša vizija je postati center, ki bo omogočal 
občanom občine Tržič pravočasne in ka-
kovostne storitve ter bo predstavljal tudi 
Center medgeneracijskega druženja, s 
čimer dodatno prispevamo k višji kako-
vosti bivanja občanov in občank Občine 
Tržič.
V DPU smo s septembrom 2014 aktivno 
pristopili tudi k stalnemu usposabljanju 
in izobraževanju naših zaposlenih na na-
slednjih pomembnih področjih: Delo z 
dementnimi in podpora njihovim svojcem, 
Celostna paliativna oskrba in Kakovost 
storitev DPU.
Stalno usposabljanje zagotavlja visoko ka-
kovost našega dela in s tem tudi izvajanje 
potrebne nege, pravočasno prepoznavanje 
različnih zdravstvenih posebnosti pri upo-
rabnikih in pravočasno ukrepanje. Upo-
rabniki Pomoči na domu so deležni prav 
takšne oskrbe, saj so socialne oskrbovalke 
v krogu stalnega usposabljanja s področja 
paliativne oskrbe in dela z dementnimi 
bolniki. Znajo nuditi ustrezno podporo nji-
hovim svojcem in pravočasno reagirati na 
spremenjena zdravstvena stanja. Izvajamo 
predavanja in po novem letu tudi srečanja 
skupine za svojce bolnikov z demenco.
Z izvedbo posebnih preventivnih pro-
gramov vplivamo na preprečevanje 
oziroma upočasnitev razvoja demence, 
preprečujemo depresije, bolezni srca 
in ožilja, osteoporoze, inkontinence in 
poškodb. V DPU izvajamo številna preda-
vanja, rekreacijo in miselno vadbo in s tem 
vplivamo pomembno preventivno.
Povečevanje števila oseb z napredujočimi 
kroničnimi in rakavimi boleznimi zaradi 
staranja prebivalstva ter spremenjeni način 
življenja povečujeta potrebe po paliativni 
oskrbi ter podpori in pomoči na bolniko-

vem domu in terjata vzpostavitev organi-
zirane paliativne oskrbe, kar lahko zago-
tovimo znotraj DPU.
100% zanesljivost oskrbe - DPU lahko 
zagotovi celostno oskrbo, prav tako ni v 
nobenem primeru ogrožena oskrba, saj 
imamo v primeru odsotnosti oskrbovalk 
vedno tudi možnost nadomestiti s kadrom 
DPU.
Ob pomembnem kakovostnem napredku 
smo izvedli tudi ponovno kalkulacijo 
cene. Z najvišjo optimizacijo znotraj DPU 
smo uspeli doseči tudi zmanjšanje urne 
postavke – s tem pa tudi prihranek Občini 
Tržič in uporabnikom.
Ceno dnevne oskrbe smo uspeli zmanjšati 
iz 6,19 na 5,07 na uro med delavnikom - to 
ceno smo uspeli doseči z racionalizacijo v 
DPU in dogovoru z Občino Tržič.
V DPU lahko zagotovimo zanesljivost, 
visoko strokovnost, varnost, fleksibilnost, 
zakonitost, ekonomičnost, povezovanje z 
ostalimi storitvami doma, podporo upo-
rabniku in svojcem – vse, kar potrebuje 
uporabnik. Postopek pomoči na domu 
organizira socialna delavka na domu,  
tel.: 04/598-03-18 ali gsm: 051-337-818 
ali e-mail: alenka.javornik@dputrzic.si.

Božično novoletno  
praznovanje v domu
Veliko prijetnih prireditev se je zvrstilo 
v decembru v domu. Zahvaljujemo se 
društvom, ki so s svojim programom 
polepšali dan stanovalcem: MPZ Kres, 
Moški in ŽPZ Društva upokojencev, KS 
Bistrica in Kovor, ki sta poleg kulturnega 
programa pripeljali tudi Dedka Mraza. 
Prav prijetno je bilo božično – novoletno 
praznovanje v družbi Borisa Kopitarja 
ki ga je sofinancirala tudi Občina Tržič. 
S svojimi pesmimi je obudil spomine ter 
poskrbel za praznično vzdušje, poseben 
je bil tudi silvestrski meni. Stanovalce so 
prijetno presenetile zaposlene v domu, 
saj je premierno nastopil tudi Ženski pev-
ski zbor DPU. Ob tej priložnosti se zah-
valjujemo vsem prostovoljcem in vsem 
društvo, šolam in drugim organizacijam 
za ustvarjalno sodelovanje in prav čarobne 
decembrske dni.

dodali dva nova, sedaj nas je sedem. Iz 
poročila predsednice OO o delu v zad-
njem letu je razvidno, da je bilo veliko 
narejenega, pa tudi zaradi trojnih volitev 
je bilo pestro leto. Z vodstvom NSi v 
Ljubljani smo zelo dobro povezani, zato 
si medsebojno zaupamo in to rodi re-
zultate. Veseli smo bili glavnega gosta, 
predsednika poslanske skupine NSi mag. 
Mateja Tonina. Izvedeli smo veliko o 
delovanju NSi na državni ravni in o vz-
rokih za politične ukrepe. Nekaj stvari je 

dopolnil in poročal o aktualnih zadevah 
na občinski ravni župan Borut Sajovic, ki 
se nam je za kratek čas pridružil, tako so 
navzoči na vprašanja in pobude prejeli di-
rektne odgovore.



tržičan   

Izdihljaji starega leta že tradicionalno 
potekajo v znamenju zabavnih prireditev, 
tudi tistih s humanitarnim predznakom, in 
obdarovanj. Tudi pri Rdečem križu Tržič 
ni bilo nič drugače.
28. novembra 2014 smo v Kulturnem cen-
tru Tržič izvedli humanitarni večer, kjer 
smo se ob pestrem zabavnem programu 
spomnili krvodajalcev, ki so kri darovali 
že več kot 20-krat. Priznanja RK so pre-
jeli krvodajalci, ki so kri darovali 20, 25, 
30, 35, 40, 45 in 50-krat. Skozi večer, ki 

Priznanja za 
krvodajalce in 
Božičkova darila  
za najmlajše

Astronavti in vesolje

med ljudmi

23

so ga popestrili številni nastopajoči (Folk-
lorna skupina Karavanke, Plesni studio 
Špela, Plesni klub Tržič, plesalke skupine 
Kavboj ritem, pevki Neža Čadež in Sara 
Kobolt ter pevski zbor Dobrča), je spretno 
krmaril David Ahačič. 
V drugi polovici decembra so donatorji 
Anton Jazbec, Maria Peič - gospa Bor-
nova in podjetje Megales Rdečemu križu 
Tržič donirali 156 vrečk svežega mesa. V 

Alenka Teran Košir

Melanija Primožič

nita se je ob risbici iz srca nasmejala in de-
jala, da sta deklici narisanega astronavta s 
poudarjenimi mišicami popolnoma zadeli, 
saj mora biti astronavt zelo močan. Sunita 
si je po ogledu razstave na vsako risbico 
podpisala in podarila za vsakega učenca 
po dve nalepki z njenih zadnjih misij.

Mentorici razstave sta bili učiteljici 
razrednega pouka Maja Ahačič in Ana 
Hafner. Razstava, ki jo je postavila Sonja 
Primožič, bo v Lešah na ogled še do kon-
ca junija 2015. Ogledati si jo je moč po 
predhodni najavi na telefon: 031-213-487 
(Metka), 04/596-22-45 (Francka).

Naj omenimo še to, da je bilo 6. oktobra 
2014 na Brdu pri Kranju naši astronavt-
ki Suniti I. Williams podeljeno častno 
članstvo Inženirske akademije Slovenije, 
katere ustanovitelj je naš rojak in prvi 
tržiški akademik prof. dr. Janez Peklenik.

Ob zadnjem obisku ameriške astronavtke 
lešanskih korenin Sunite I. Williams, 5. 
oktobra 2014, ko je prišla v Slovenijo na 
povabilo Inženirske akademije Slovenije, 
smo v stari šoli v Lešah s Podružnično 
šolo Podljubelj pripravili zanimivo razsta-
vo o astronavtih in vesolju.

Sunita si je z zanimanjem ogledala 
razstavo, saj je velika ljubiteljica mladih. 
Posebno ji je bila všeč risbica astronavta, 
ki sta jo narisali učenki Podružnične šole 
Podljubelj Sara Valjavec in Nastja Tišler, 
pod vodstvom učiteljice Maje Ahačič. Su-

Novoletno srečanje skupine za samopomoč onkoloških bolnikov Tržič v 
restavraciji Raj 9. 12. 2014.Srečanje 80-letnih Tržičanov (12. 12. 2014). Foto: Marko Sašo Perko.

vsaki je bilo približno tri kilograme mesa, 
razdelili smo ga med pomoči potrebne.
22. decembra smo skupaj z Mladinskim 
centrom Tržič izvedli obdarovanje otrok. 
Približno 118 nadobudnežev, katerih starši 
so registrirani pri RK Tržič in obiskujejo 
mladinski center, je v prostorih Mladin-
skega centra na Ravnah dočakalo čisto 
pravega Božička, ki jih je razveselil z bo-
gato založenimi paketi daril.
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temeljito prekrižala življenske načrte o 
nadaljnem študiju Mire Hiršel. Na temelju 
skrbnih nasvetov svojih staršev, vzorcev 
v družini in skrbni moralni drži je šlo 
življenje Mire Hiršel naprej. Poklic ji je 
bil kar usojen in učiteljska pot jo je popel-
jala v bližnji Tržič, kjer se je posvetila 
otrokom s posebnimi življenskimi potre-
bami. Nadvse presenetljivo je brati o njeni 
življenjski zgodbi, kako je ohranjala mla-
dostni optimizem vse do poznih, zrelih let. 
Družina, mož, otroci, služba, preživitev v 
skromnih življenjskih razmerah, vse se 
je prevesilo kasneje v zrelih letih v neko 
zorenje, preizkušnjo, iskanje še nevid-
enega, potovanja.
Kot ptič feniks se je nazadnje vrnila v Ko-
vor. Ne dobesedno, pač pa v svojih nepo-
novljivih pismih. Kot dragoceni utrinki so 
prihajala njena sporočila, zapisana s skrb-
no, čitljivo pisavo. Pred nas je postavila 
sliko Kovorja 70 let nazaj.
Draga Mira, Šolska Mira, hvala ti za 
to darilo. Naj ti bo v ponos, da je tvoje 
življenje izpolnjno na najbolj žlahten 
način.

Na obisk v Lom je v lanskem decembru 
prišel Dedek Mraz, ki se je odzval pova-
bilu tamkajšnje Krajevne skupnosti. Skrb-
no je pripravil darila za (bolj ali manj) 
pridne otroke, stare od enega do desetih 
let. Še pred njegovim prihodom, na ne- 
deljo 21. decembra, so otrokom in nji-
hovim staršem učenci Podružnične šole 
Lom pod Storžičem zaigrali igrico Zajčkon 
in volk, v režiji učiteljice Saše Rozman. 
Po predstavi se je navzočim v dvorani 
pridružil stari dobri Dedek Mraz. Otroci so 
mu zapeli nekaj pesmi, on pa jih je izzval 
z ugankami. Kljub temu, da so nekatere 
razvozlali šele ob pomoči staršev, so prav 
vsi na koncu domov odnesli poučna darila.

Slovo od Mire Hiršel - 
Šolske Mire

Prišli smo se poslovit od Mire Hiršel 
v imenu vseh Kovorjanov. Po svojih 
starših, učiteljskem paru Bertoncelj, je 
bila tesno povezana s Kovorjem, nji-
hovimi ljudmi in življenjem v njem.
Tako je lahko z upravičenim ponosom re-
kla, da je »Šolska Mira«. Kot jo tako še 
danes poznajo mnogi Kovorjani. V zavest 
se je Šolska Mira zapisala s čudovito knji-
go, izdano pred devetimi leti: »Spomini 
na Kovor pred drugo svetovno vojno«, ne-
precenjivim dokumentom za današnji čas.
Rodila se je 31. maja 1923. Otroška in 
mladostna leta so minila v skrbnem za-
vetju spoštovanih staršev, Josipa Berton-
clja (ustanovni član PGD Kovor, ki je bil 
ustanovljen leta 1923) in mame Elizabete. 
Potem je prišla druga svetovna vojna in 

Dedek Mraz obdaril tudi 
lomske otroke

Dominika Ahačič 

Gospa Mira Hiršel, rojena Bertoncelj v 
Kovaškem muzeju v Kropi, leta 2008. V reviji 
Vigenjc so objavili njeno obširno  pripoved o 
Kamni Gorici (o navadah in ljudeh te vasi). 

Najstarejša občanka

Marija Janc, fotografija: Stane Perko

Janez Šter, foto: iz arhiva Mire Hiršel

10. oktobra je v Podljubelju 103. rojstni 
dan praznovala sokrajanka Tinca Ogris. 
Krajevna organizacija Rdečega križa, 
podružnična šola in glasbena skupina Fan-
tje s treh bregov smo poskrbeli za slavje, 
ki se je odvijalo pred njenim domom.
Nekaj dni prej smo ji povedali, da bomo 
prišli zapeti in zaigrati za njen častitljivi 
jubilej in spoštovana gospa se je strinjala: 
»O, pesem imam pa rada, pa kar pridite!« 
Zbralo se nas je okoli šestdeset. Skupaj 
z nami je pela in po vsaki pesmi zaplo-
skala. Z mnogimi od nas je poklepetala 

in se kar naprej zahvaljevala za vso po-
zornost. Vsi pa smo čutili spoštovanje in 
bili počaščeni, da smo se lahko udeležili 
tako visoke obletnice in se posladkali ob 
postrežbi njenih domačih.
Kot že nekaj let do sedaj so tudi letos 
pred njeno hišo zacvetela polena, tokrat 
103. Pripravila sta jih Domen in Marko 
Mali, okrasili pa učenci skupaj z gospo-
dinjo Majdo. Odbor KO RK je poskrbel 
za torto in prigrizke. Predsednik KS Dra-
gan Njegovan in župan občine Tržič Borut 
Sajovic sta ji voščila s šopkom rož. Ko je 
Tinca prepoznala župana, mu je najprej 
rekla: »Čestitam!« šele potem je poslušala 
voščilo. Prav prisrčno smo se ji nasmejali. 
Voščili so ji tudi ravnatelj OŠ Tržič Stane 
Grum in predstavnice Društva upoko-
jencev Tržič. 
Gospa Tinca je vesele narave, rada se 
nasmeji in tudi rada pripoveduje o svo-

Zbogom, v imenu vseh Kovorjanov 
in Tržičanov.
Prostovoljno gasilsko društvo Kovor 
in Krajevna skupnost Kovor

jem življenju. Pravi, da ji ni bilo ravno 
z rožicami postlano, ampak je s svojim 
življenjem zadovoljna. Potarna nad svo-
jimi nogami, da jo ne ubogajo tako kot 
bi ona rada. Pohvali pa svoja nečaka Oli-
verja z ženo in Emila s prijateljico, ki lepo 
poskrbijo za njo, da lažje prenaša svojo 
častitljivo starost. Na koncu pa je pove-
dala, da ji je bilo slavje všeč in upa, da 
bo drugo leto še živela, da bo zopet tako 
fletno. Vsi želimo gospe Tinci zdravja in 
da se res vidimo na 104. rojstnem dnevu!
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Pohod po poteh
soške fronte

M. Roblek, fotografija: V. Klemenčič

Valentin Klemenčič

Marija Lavtar, foto: Jana Grohar

Območno združenje slovenskih častnikov 
in veteranov Tržič je tudi letos prejelo va-
bilo za tradicionalni pohod PO POTEH 
SOŠKE FRONTE, ki je bil že 16 po vrsti.

V nedeljo, 11. januarja 2015, je bil v organi-
zaciji Občine Tržič, Občinskega združenja 
Slovenskih častnikov Tržič, Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Tržič, Policijsko veteranskega društva 
SEVER - Gorenjska, Zveze borcev za 
vrednote NOB Tržič in Združenja vojaških 
gornikov Slovenije organiziran 8. Tržiški 
pohod v Dražgoše.
177 pohodnikom od blizu in daleč se je 
pridružila skupina vojaških gornikov iz 
Šentjerneja in Logatca, pohodnikov iz 
sosednje Koroške pa letos ni bilo. Na čelu 

8. Tržiški pohod 
v Dražgoše

Na dan sv. Miklavža po 
Rožnovenski poti

Pohod je bil v soboto, 6. 12. 2014, na 
območju nad Solkanom. Zbrali smo se 
na Sveti Gori (Skalnica). Tu se je zbralo 
354 pohodnikov iz vseh krajev Slovenije. 
Po pozdravnem nagovoru organizatorjev, 
predsednika častnikov in vodje pohoda so 
nas seznanili s potekom letošnje smeri po-
hoda. Pohod poteka vsako leto po drugem 
predelu soške fronte 1. svetovne vojne.
Pot je potekala od Svete Gore prek Preškega 
Vrha do Vodic in nazaj na izhodišče na 
Sveto Goro. V Preškem Vrhu so predstavili 
izgradnjo vojaških cest na tem območju 
in njihov pomen. Pohod se je nadaljeval 
do Vodic, kjer sta informativna tabla Poti 
miru in muzej na prostem s predstavitvijo 
Vodic in tega območja v vojnem obdobju 
1915 – 1917. Ogledali smo si spomenik 
italijanskim alpinom in manjši del trinad-
stropne kaverne 23 minerjev, ki se nahaja 
v bližini spomenika. Sledil je premik do 
mavzoleja generala Gonzage, kjer smo se 
seznanili z njegovim življenjem v teh kra-

kolone je bila tržiška zastava, pri cerkvi sv. 
Jedrt pa so se priključili še prapori OZSČ 
Tržič, OZVVS Tržič, ZVG Slovenije in 
Policijsko veteranskega društva SEVER. 
Z vpisom pohodnikov smo pričeli ob 5. uri, 
začetek pohoda pa je bil ob 6. uri izpred 
gasilskega doma v Bistrici pri Tržiču. 
Potekal je na relaciji Tržič – Podnart – 
Češnjica – Jamnik - Dražgoše. Pri prvem 
postanku v Podnartu je župan mag. Borut 
Sajovic podelil spominske značke 15 po-
hodnikom, ki so se pohoda udeležili petič. 
Na cilj smo prispeli po 5 urah in pol. Malo 
rosenja pohodnikov ni motilo; za delitev 
čaja in malice je poskrbel Alojz Glavič z 
uigrano skupino. Za varnost pohodnikov je 
skrbela ekipa GRS Tržič, ki jo je vodil Mati-
ja Perko. Tudi dobra županova kapljica ni 
manjkala. Po koncu proslave v Dražgošah je 
bil organiziran avtobusni prevoz na začetno 
mesto pohoda v Bistrico pri Tržiču. 
Ob 73. obletnici dražgoške bitke je na 

6. decembra smo se v dežju odpravi-
li iz Brezij na adventno romanje po 
ROŽNOVENSKI POTI. Spet se nas je 
zbralo 30, ki nas dež ni motil in nas je 
spremljal po starih romarskih poteh preko 
gozdov, travnikov in polj. Advent je za 
verne kristjane priprava na Božič, Gos-
podovo rojstvo. Takrat si zaželimo drug 
drugemu blagoslova in božjega varstva v 
naslednjem letu, v molitev pa vključimo 

58. proslavi ob spomeniku spregovoril 
slavnostni govornik dr. Anton Vratuša. Kul-
turni program je letos zasnoval in povezoval 
Andrej Kokot. 
Vsi pohodniki, ki želite fotografije s po-
hoda, jih lahko dobite na zgoščenki pri Foto 
Čebron v Tržiču. V imenu organizacijskega 
odbora čestitam vsem prejemnikom jubilej-
nih značk. Vidimo se naslednje leto na 9. 
Tržiškem pohodu v Dražgoše. 

tudi za toliko zdravja, da smo jo sposobni 
prehoditi - 12 km v 4. urah in pol. Bog daj, 
da nam bo zdravje še čim dlje služilo.

Naslednje postno romanje je predvideno 14. 
marca, spet po sv. maši, ki se prične ob 8.30 
uri v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah.

jih. Mavzolej je bil zgrajen na generalovo 
željo, ki je želel biti pokopan med svojimi 
vojaki. Druga svetovna vojna je preprečila 
njegov pokop v tem mavzoleju. Mavzolej 
generala Gonzage je dobro ohranjen in je 
poškodovan samo zaradi obiskovalcev, 
ki pulijo kamenčke mozaika za spomin. 
Sledila je predstavitev in opis kraja, ogled 
razgledne točke z jarkom in pogled na Sa-
botin, Brda in Goriško mostišče, nato smo 
se podali po planinski poti, ki poteka ob 
strelskem jarku do Preškega Vrha in naprej 
do parkirišča na Sveti Gori. 
Po zaključku pohoda smo se odpeljali v 
vojašnico na Ajševici, kjer so nas pričakali 
z vojaškim pasuljem, poskusili pa smo tudi 
pršut , ki je bil narezan na peš. Po prijet-
nem druženju smo si obljubili, da se nasled-
nje leto zopet srečamo in si ogledamo še 
kakšen drug del teh norih dogodkov. Smeri 
poti nam ne bo zmanjkalo še kar nekaj časa. 
Polni vtisov o norosti vojn in njihovih pos-
ledic smo se odpravili proti domu. 
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Sobe v centru Tržiča vabijo turiste

Matevž Urbančnik

Včasih je bilo v tržiški občini kar nekaj hotelskih zmogljivosti, ki 
jih danes ni več. Vendar pa se zasebniki vse bolj prilagajajo novim 
navadam popotnikov in jim ponujajo čedalje več zasebnih nastani-
tev, tudi v ožjem mestnem središču Tržiča.
S pomočjo sredstev iz Javnega razpisa za dodelitev spodbud za 
razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Tržič za leto 2013 in 
2014, ukrep F- sobodajalstvo je družina Brodar v njihovi Mestni 

Energetsko svetovalna
pisarna Tržič,

Trg  svobode 18, tel. (04) 59 71 552

Nepovratne finančne spodbude za učinkovito
rabo energije in rabo obnovljivih virov

Pogovori o energetiki so bili včasih rezervirani za strokovnjake in 
predstavnike energetskih podjetij. Danes so seveda drugi časi, za-
vedanje o ekologiji, ki je tesno povezano z rabo energije je na zelo 
visokem nivoju, to je povzročilo, da sta temi učinkovita raba ener-
gije in raba obnovljivih virov postali nekaj vsakodnevnega in da se 
zavedamo, da so odločitve o teh zadevah odvisne predvsem od nas 
samih.

Po podatkih Eko sklada smo občani naše občine v zadnjih šestih 
letih prejeli vsako leto v povprečju preko 100 nepovratnih finančnih 
spodbud za naložbe v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih 
virov energije, skupna vrednost prejetih nepovratnih finančnih 
spodbud pa je znašala slabih 800.000 evrov. To so zavidanja vredni 
podatki in potrjujejo uvodno misel, hkrati pa nam morajo dati spod-
budo in pogum, da s tovrstnimi investicijami nadaljujemo. Tudi 
letos do konca prvega kvartala pričakujemo, da bo Eko sklad ob-
javil oziroma razpisal nepovratne finančne spodbude za naložbe v 
učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov tako za individu-
alne zgradbe kot za večstanovanjske zgradbe.

Pričakuje se, da bodo nepovratne finančne spodbude namenjene za: 
vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, male fotonapetostne elek-
trarne, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovan-
jske stavbe na lesno biomaso, vgradnjo toplotne črpalke za pripravo 
sanitarne tople vode, vgradnjo toplotne črpalke ogrevanje stano-
vanjske stavbe, vgradnjo prvega sistema centralnega ogrevanja 

kavarni konec lanskega leta uredila sobe s kopalnico, kabelsko tele-
vizijo in brezplačnim brezžičnim internetom. Kot narekujejo smer-
nice in želje turistov, jim poleg namestitve ponujajo tudi zajtrk. Iz 
opremljenih sob je mogoče občudovati lepo ohranjeno mestno jedro 
podalpskega centra Tržiča. 

V Mestni kavarni posebej poudarjajo, da bodo goste z veseljem pos-
tregli s svežimi sladicami, ki jih pečejo sami, seznanili s številnimi 
zanimivostmi in dejavnostmi v naravi, ki jih ponuja okolica Tržiča: 
s kolesarjenjem, pohodništvom, s turnim smučanjem, nordijsko 
hojo, sankanjem. Seveda pa tudi z Dovžanovo sotesko in drugimi 
zanimivimi tržiškimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Upa-
jo še, da bodo s svojo ponudbo podaljšali čas bivanja z ene na vsaj 
nekaj nočitev.

pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko 
ogrevanje na obnovljive vire energije, vgradnjo lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva pri obnovi stavbe, toplotno izolacijo fasade pri 
obnovi stavbe, toplotna izolacijo strehe oziroma podstrešja pri ob-
novi stavbe, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 
zraka v stavbi, gradnjo ali nakup pasivne stanovanjske stavbe, na-
kup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi zgrajeni ali preno-
vljeni v pasivnem energijskem razredu. Natančen opis ukrepov, za 
katere bo razpis veljal, in pogoji, ki jih bo potrebno izpolnjevati za 
kandidiranje na razpisu, bodo znani po objavi razpisa.
 
Vsekakor pa je obdobje pred objavo razpisa dobro izkoristiti za 
pripravo na projekt. Eden glavnih pogojev za pridobitev sredstev 
je, da se naložba prične izvajati po tem, ko se na razpis že prijavite, 
torej po tem, ko ste oddali popolno vlogo z veljavnim predračunom 
izbranega izvajalca.

Strokovno svetovanje pri pripravi naložbe glede vrste naložbe, 
tehnične izvedbe in priprave dokumentacije lahko dobite v Ener-
getsko svetovalni pisarni v Tržiču, ki deluje vsako sredo od 15. do 
17. ure, za obisk se predhodno dogovorite po telefonu 04/59-71-
552 ali se naročite preko spletne strani http://www.trzic.si/esp.aspx 
(naročanje na brezplačno svetovanje).

mag. Samo Cotelj
Energetski svetovalec ENSVET
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Obvestilo
Znani tržiški zbiratelj starih razglednic in fotografij 
Jurij Smolej se najlepše zahvaljuje za informacijo o 
motivu fotografije, objavljene v novembrski številki 
Tržičana. 

Tokrat bralce in bralke prosi, da mu pomagate ugo-
toviti, za katero kočo gre na fotografiji.

Vaše informacije bo vesel na številki 040 232 490. 

Številka zadeve: 35411-0002/2015-63
Datum: 13.01.2015

Župan Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi tretjega in četrtega odstavka 8. člena Odloka o občinskih taksah 
v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 28/07 in 110/08), izdajam naslednji

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Tržič za leto 2015

 1. Vrednost točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2015 znaša 0,3407 EUR.«

 2. Sklep prične veljati z objavo v občinskem glasilu Tržičan.

O b r a z l o ž i t e v
V Uradnem listu RS, št 28/07 in 110/08 je bil objavljen Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič. S tem odlokom je določena 
obveznost plačevanja občinskih taks v Občini Tržič in sicer za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih 
prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah in za uporabo javnega prostora za kampiranje. 
Na podlagi 8. člena omenjenega odloka je višina občinske takse opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks in se 
izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse. Vrednost 
točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno do konca meseca decembra za naslednje leto v skladu z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. 

Vrednost točke za leto 2014 je bila na podlagi sklepa župana Občine Tržič, št. 35411-0002/2013-63, z dne 28.01.2014, 0,34 
EUR. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2014 do konca decembra 2014 znaša 0,2%. Na tej osnovi vrednost 
točke za odmero občinske takse na območju občine Tržič za leto 2015 znaša 0,3407 EUR. Sklep o izračunu vrednosti točke 
se v skladu s četrtim odstavkom 8. člena objavi v občinskem glasilu, to je mesečnik Tržičan.

Pripravila:
Janja Svetina,          Mag. Borut Sajovic, l.r.
Višja svetovalka II         Župan Občine Tržič
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Nagrajenci 8. številke Tržičana, ki jih za 
pravilne odgovore nagrajuje Marija Ahačič 
Premrl s.p., so Gašper Slatnar, Retnje (Križe), 
Romana Šparovec, Zvirče (Tržič) in Nataša 
Ovsenek, Cankarjeva cesta (Tržič). 

Vsi nagrajenci prejmejo promocijsko ma-
jico in 20% popust na storitev. O nagra-
di in možnosti prevzema bodo nagrajenci 
obveščeni tudi po pošti. Iskrene čestitke.

Dvodnevni izlet v bavarsko  
prestolnico

Ob 70. obletnici osvoboditve naše tedanje 
skupne države Skupnost internirancev 

Dachau 2. in 3. 5. 2015 organizira dvodnevni 

izlet v Dachau. V soboto bomo imeli bolj 
sproščen program, v nedeljo pa se namera-

vamo udeležiti svečanosti, ki bo potekala 
v tamkajšnjem nekdanjem zloglasnem 

taborišču. Vabim vse, ki ohranjate spoštljiv 
spomin na našo zmagovalno zgodovino, da 

se nam pridružite.

Vse dodatne informacije vam bom z veseljem 
posredovala preko e-pošte: info@skupnost-

dachau.si, dosegljiva pa sem tudi na  
gsm.: 040-508-602 (Vesna Dobre). 

PLESNI KLUB TRŽIČ, Cankarjeva c. 20, 4290 Tržič

e-pošta: plesni.klub.trzic@gmail.com

tel. 040 888 609

Nagradno vprašanje: Naštej vsaj tri plesne zvrsti iz programa Plesnega kluba Tržič!

Nagrade: 4 x 1 mesečni plesni tečaj hip hop, break dance, jazz balet ali rock and roll.

Odgovore pošljite do 15. februarja 2015 na naslov Uredništvo glasila Tržičan, Trg svobode 18,  
4290 Tržič ali po elektronski pošti na naslov informacije@trzic.si.  

Plesni klub Tržič v svojih prostorih v paviljonu NOB razveseljuje številne ljubi-
telje plesa iz Tržiča, Kranja, Nakla, Golnika, Radovljice. Ponujamo pester izbor 
plesnih zvrsti (hip hop, rock and roll, break dance, jazz balet, plesi za najmlajše, 
za odrasle nudimo več vrst plesne rekreacije, jogo, družabne plese, priprave 
na poroko, individualne plesne tečaji) po najbolj ugodnih cenah. Vsako leto se 
nam pridruži veliko število novih članov, ki se ukvarjajo z plesom rekreativno 
ali se odločajo za tekmovanja. V vseh plesnih zvrsteh dosega PK Tržič uspehe 
na domačih in tujih tekmovanjih ki se postavljajo ob bok najboljšim. Iz naših 
vrst izhajajo državni prvaki, zmagovalci pokalov Slovenije, skupni zmagovalci 
pokala Slovenije, finalisti svetovnih in evropskih prvenstev, večkratni zma-
govalec svetovnega pokala, trikratni skupni zmagovalec svetovnega pokala …
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI 
TRŽIČ – FEBRUAR 2015

Koledar pripravlja TPIC Tržič, informacije@trzic.si  
in je objavljen tudi na spletni strani  
www.trzic.si/koledar-dogodkov/

Vsak ponedeljek
18:15 – 20:15, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
DELAVNICA ZA ODRASLE Z VLASTO PREŠERN: ODKRIVAMO LEPOTO ČIPKE; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Vsak četrtek
17:00, otroški oddelek knjižnice
URA PRAVLJIC; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Torek, 3. februar
16:00, Dom Petra Uzarja
SREČANJE BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI; Klub CVB Tržič  

18:00, društvena pisarna v Ročevnici
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
4. SREČANJE PESNIKOV IN PISATELJEV TRŽIČA; Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti-Območna izpostava Tržič in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Sreda, 4. februar
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POTOPISNO PREDAVANJE: JELKA SNEDIC - S KOLESOM DO TREH KRALJEV V 
KELMORAJN; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Četrtek, 5. februar
18:00, Galerija Atrij Občine Tržič
ODPRTJE INSTALACIJE SVETLOBNIH SLIK ANDREJE ERŽEN: SONCE IN LUNA I.; 
Tržiški muzej

Petek,6. februar
18:30, Osnovna šola Bistrica
TRŽIČ POJE 2015 – 34. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN TRŽIČA; 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Tržič 

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Sobota, 7. februar
10:00 – 11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič

Nedelja, 8. februar
9. SPOMINSKI POHOD ŠTEFANA BUKOVCA; Planinsko društvo Križe
 
8:00, Dvorana tržiških olimpijcev
3. ODPRTI TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU ZA POKAL OBČINE TRŽIČ, 
Nogometni klub Tržič 2012
 
10:00, Kulturni center Tržič
RAZSTAVA »JAZ SEM PREŠEREN«; KUD Načeta paleta 
 
10:00 – 18:00, Tržiški muzej 
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK: BREZPLAČNI OGLEDI TRŽIŠKEGA MUZEJA; 
Tržiški muzej 
 
10:50, iz atrija Občine Tržič
8. PREŠERNOV TEK (TRŽIČ - VRBA), Tekaški klub Tržiške strele
 
15.00, Kurnikova hiša
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK: STROKOVNO VODSTVO PO 
ETNOLOŠKI ZBIRKI KURNIKOVE HIŠE; Tržiški muzej
 
16.00 – 16.45, Kurnikova hiša
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK: RECITAL PESMI VOJTEHA KURNIKA; 
Tržiški muzej
 
17.00, Kulturni center Tržič
URADNO ODPRTJE RAZSTAVE »JAZ SEM PREŠEREN« 
S KULTURNIM PROGRAMOM; KUD Načeta paleta

18:00, Kulturna dvorana Križe
POD PREŠERCEM, premiera predstave Otroške gledališke skupine Kajzerice 
(KD Kruh)

Ponedeljek, 9. februar
18:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
ŠOLA ZA STARŠE; Zdravstveni dom Tržič 

Torek, 10. februar
15:00 – 16:00, Dom Petra Uzarja
SKLOP PREDAVANJ UČBENIK ŽIVLJENJA: O SMISLU; Dom Petra Uzarja

17:00, predavalnica Zdravstvenega doma Tržič
SREČANJE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – 
skupina za samopomoč Tržič

Sreda, 11. februar
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ZNANJE, UJETO V KNJIGAH: PREDAVANJE ZDRAVI ZOBJE ZA CELO ŽIVLJENJE 
(Veronika Sekulič, dr. dent. med. in Barbara Kastelic, dr. dent. med.); 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

Petek, 13. februar
19:00, Kulturni dom Križe
PREDPREMIERA IGRE "PIKNIK NA BOJIŠČU"; 
Kulturno društvo Kruh Križe
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Sobota, 14. februar
8:00 – 13:00, Trg svobode v Tržiču
TRŽNI DAN: PUSTNI ČAS: PREVZEM KLJUČA IN OBLASTI OB 10. URI; 
Polona Brodar s.p.

Restavracija Raj
PUSTOVANJE DRUŠTVA INVALIDOV TRŽIČ; Društvo invalidov Tržič
(prijave teden dni pred dogodkom)

19:00, Kulturni dom Križe
PREMIERA IGRE "PIKNIK NA BOJIŠČU"; 
Kulturno društvo Kruh Križe

iz Tržiča
NOČNI POHOD: VALVASORJEV DOM POD STOLOM; 
Planinsko društvo Tržič 

Nedelja, 15. februar
15:00, staro mestno jedro Tržiča
VELIKA PUSTNA POVORKA IN PUSTNO RAJANJE; 
Polona Brodar s.p. v sodelovanju z Občino Tržič

18:00, Dom krajanov Lom pod Storžičem
IGRA "PIKNIK NA BOJIŠČU"; Kulturno društvo Kruh Križe

Ponedeljek, 16. februar 
16:00, Dom Petra Uzarja
SPREGOVORIMO O DEMENCI, SKLOP PREDAVANJ O DEMENCI, 
Dom Petra Uzarja

Torek, 17. februar 
18:00, društvena pisarna v Ročevnici
MERITVE DRUŠTVA DIABETIKOV TRŽIČ; Društvo diabetikov Tržič 

Sreda, 18. februar
17:00, staro mestno jedro Tržiča
POKOP PUSTA; Polona Brodar s.p.

17:00, Ljudska univerza Tržič
ŠOLA SLIKANJA Z VINKOM HLEBŠEM
Ljudska univerza Tržič

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
ČAS JE ZA ULTRA BLUZENJE. ČAS JE ZA ULTRABLUES! – 
gostje Samo Rugelj, Boštjan Videmšek in Žiga X. Gombač; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Četrtek, 19. februar
15:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Petek, 20. februar
19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
SREČANJE POGOVORNE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19:00, Gasilski dom Kovor - nova dvorana
IGRA "PIKNIK NA BOJIŠČU" – PONOVITEV; 
Kulturno društvo Kruh Križe

Sobota, 21. februar
iz Tržiča
PLANINSKI POHOD IN SANKANJE ZA MLADE PLANINCE – TAMAR; 
Planinsko društvo Tržič - Mladinski odsek

iz Križev
PLANINSKI IZLET: KLEMENČA JAMA; 
Planinsko društvo Križe 

19:00, Kulturni center Tržič
IGRA "PIKNIK NA BOJIŠČU" – PONOVITEV; 
Kulturno društvo Kruh Križe

Ponedeljek, 23. – petek, 27. februar
7:00 – 14:00, smučišče Bodental
SMUČARSKI IN DESKARSKI TEČAJ; 
Klub učiteljev in trenerjev smučanja Tržič

Ponedeljek, 23. – četrtek, 26. februar
10:00 – 12:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
POČITNIŠKA DELAVNICA ZA OTROKE: 
PREBUDIMO DOMIŠLJIJO – NAZAJ K NARAVI 
(mentorici Teja Zibler in Urška Krabonja); 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Torek, 24. februar
10:30, Dom Petra Uzarja
SREČANJE V DOMU PETRA UZARJA S 
PREDAVANJEM O PROBLEMIH NOG PRI DIABETIKIH; 
Društvo diabetikov Tržič in Dom Petra Uzarja

Sreda, 25. februar
11:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
INDIVIDUALNA POMOČ ZA UPORABNIKE RAČUNALNIKA; 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

19:00, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
ZNANJE, UJETO V KNJIGAH. PREDAVANJE MILANA HERVOLA: 
PRESNO, MISLIŠ RESNO; Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 

Petek, 27. februar
10:30, prehod mansarde Doma Petra Uzarja
POTOPISNO PREDAVANJE "OD ALJASKE DO ARGENTINE"; 
Dom Petra Uzarja

Sobota, 28. februar
Iz Tržiča
PLANINSKI POHOD: ORLOVO GNEZDO - VELIKI BADIN (359 METROV); 
Planinsko društvo Tržič

Dvorana tržiških olimpijcev
ZAKLJUČEK ZIMSKE LIGE V MALEM NOGOMETU; 
Nogometni klub Tržič 2012

19:00, Dom krajanov Brezje pri Tržiču
IGRA "PIKNIK NA BOJIŠČU" – PONOVITEV;
Kulturno društvo Kruh Križe
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Loka 80, Tržič, Tel.: 04 598 12 00

AVTO ŠIVIC
Pooblaščeni prodajalec in serviser

vozil Renault in Dacia

www.avto-sivic.si
• servis kombijev in avtodomov • klime - 

polnjenje in popravila • gume - prodaja, montaža, 
hramba • avtovleka non stop GSM: 041/946-673 • 
avtostekla • cenejši nadomestni deli MOTRIO • 

•  ročna avtopralnica • dodatna oprema • 

• avtokleparstvo • popravilo poškodb toče brez 
lakiranja • v sodelovanju s avtokleparstvom 

Markič, Podbrezje, GSM 041/697-409

Občina Tržič objavlja prenovljen Javni poziv za informativno zbiranje ponudb za najem 
gostinskega lokala Gorenjska plaža. Več informacij na: www.trzic.si.
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